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يعددقطاعددلسطاحةدديلهذط ددعطر د اطاحع د طمددأطرز د قطاحاعلفددلعط ددعطمعلددلطق طاحعددلحلط
احمتاقمذط احنلميذ،طح اط إأطمعلمهلط فلد طاتدت مطمةدت قطتادقمهلطتد حعط دنلفذ احةديلهذط
ررميذطمتقايقةط حكطفل طاحمةت ييأطاحمهنعط األكدلقيمع ط تزد قطررميدذطرد اطاحاعدلسطنلد اط
حمةلرمتهطاحمزلش ةط غي طاحمزلش ةط دعطاحتنميدذطاتات دلقيذط اتاتملفيدذط احيال يدذط احزي يدذط
احمةتقامذ ط
غددلطرأطر د اطاح ددنلفذطاددقطاةددتهق عط لريددذطا نةددلأطمددأطماددلتعطمتن فددذط نيددذط
اةددتاملميذ،ط يال يددذط يل دديذ،طإتطرأطر د اطاحاعددلسطاددقطافتز د طم د قاط ددنلفيلطرلم دلط ددعط
احنلللطاتات لقيطاحتقملتع،طتزعلطحملطيهااهطمأط صطفم طاقيقةطحلعلادلعطاحشدلزذط دمأط
نلددللطمهنددعطمتكلمد طيشددم طاحا ددلعطاتاتملفيددذطاحنلشددعذطةدديلهيلط اميدداطاحعددلمليأط ددعطرد اط
احاعلسطانع الطمأطم لاعط كلتعطاحةا طإحد طمد لاعطاتةدتازلتعط مدلطت ردلطمدأطرنمدلعط
فم طتتقلطر اطاحاعدلسط تهاد طاحغليدذطاحم اد ة ط فلد طريد طرد اطاحتعد طشدكلعطاحشد كلعط
اح تمذطحلانلق ط كلتعطاحةا طق اط لف ط عطتاعي طر اطاحاعلس،طمأطتد

ط دت ط د صط

فم ط عطاتت ل لعطفلميذط مهنيذطاقيقة ط
اح اااطرأطيمذطف ام طكيي ةطاشت كعط عطتشكي طم مد ط دنلفذطاحةديلهذط دعطق ط
احعلحلطمنهلطاحعن

طاحزشد يطاحد يطيعتزد طرزد قطاحاد قطاحمدري ةط دعطتع ي ردلط ةدلطمعدلحلط

مةتازلهل،ط احمهققطحمكلنتهل ط
فلد طرد اطاألةددل ط دإأطرد اطاح ددنلفذطتهد صطقا مددلطفلد طاترتمدللطزهد اطاحعن د ط
طاحدقمأ،ط احد يطيدري طزق ادذطكزيد ةطفلد ط

اح يطتققاقطايمتهطاحمهلةزيذطحلمرةةذطمداطمد

تهاي طاحكالءةط احالفليذ،ط تاد لطالردقةطزلحةدععطحله د طفلد طاحعنل د طاحزشد يذطاحمك ندذط
اح قمددذطحهددل،طمددأطت د

طاةددتاعل ط ت ليددمط تأري د ط تهي ددذطاحم د ا قطاحزش د يذطاحمق زددذط

إقا تهل طكملطتعتز طاحم ا قطاحزش يذطرهقطررلطفنل

طاحمقيجطاحتة ياعطحلتقمدذطاحةديلهيذ،ط

احتعطفليهلطيلا طاحع ءط عطتع ي طر اطاح نلفذط ت ي طا ةطاحق اطاحهايايذطحهل ط
ط
ط

أ

مقدمة
حاددق رق كددعطاحمرةةددلع احتقميددذ ز دداذ فلمددذط احةدديلهيذ ز دداذ تل ددذ ددعط
اتات دلقيلعطاحمتعد ة احدق طاحكزيد احد ي يلعزده احمد قطاحزشد ي دع تهايد احتالفد مداط
احزي دذ احتل ايدذ حلمرةةدذط هتد احقاتليدذ منهدل ط زلفتزدل ا فن د متالفد مدا غيد ا مدأط
احمقيج احتة ياع اق فمقعطتلك احمرةةلعطاحةديلهيذ إحد ت ايده اترتمدلل احكدل عط

فنل

حألنشدعذ احةيلةدلعطاحمتعلادذ زدلحم ا قطاحزشد يذطاحتدع تميد اح ااهدذ احعمليدذطاحتدع تهدقمط
احمرةةذطاحةيلهيذ مأ ت حهل تاقيل مل حقيهل إح احةيلحطاحمةتهق يأط زلحتلحعطتهاي طررقا هلط
احمنش قة ط
حكد أ

دنلفذطاحةديلهذ ر دزهع تشدك رردل احمد ا ق اح يةديذ حلتنميدذطاحمةدتقامذط

احمعتمدقطفليهدلطحلمةدلرمذ دع اح دا مدأ احنمد اتات دلقي زدلحنل إحد ايمتهدل احتدع تميد ط
إهدققطاحاعلفدلع احهلمدذطاحتدعطشدهقع ارتملمدل متقايدقا دع اآل ندذ األتيد ة،ط دإأ األمد ط
يةتقف طاحزهث فأطةز طتةتهقمطتع ي رقاء احمرةةلعطاحتقميذط ع ر ا احاعلس،ط اح داط
مدأطمةدت ق ادق اتهلطاحتنل ةديذ احتدع مدأط دمنهل اح كدلتعطاحةديلهيذ،ط زلحتدلحعط دل قا ةط
احايددقةطحلمد ا قطاحزشد يذط ددعطاح كددلتعطاحةدديلهيذط ددعطاحعددلحلطز دداذطفلمددذط احاقا د طز دداذط
تل ذطحلطتعقطما قطتيل طز طهتميذطتطما طمنهدل،طك نهدلطتميد طمنهادلطتةديي يلطمعتمدقاطمدأط
ع مطاحمرةةلعطاحتقميذطاحمتنل ةذ،ط مزقرطحققطايلقاتهلط ر اقردل ط احد يطزلةدتعلفته دعط
نا طاح اع إأطتلطتعزياهطزنالحط عطاح كلتعطاحةيلهيذ احمهليدذ رأ يمكنهدلطمدأ احتميدقط دعط
تقملتهلط احعم طفل طتهةينهلطزلةتم ا ،
تعمد فلد تعد ي طاألقاءطمدأطتد

حدك زا د طمدل يتد

فليده مدأطمدقات متعدققةط

طتنميدذ تهايدق احمد ا قطاحزشد يذط تتادي

اح اليددذ مددأ رتعددلءطاحعم د ط تعقيددقطةددز طاحتعددل أط احتنةددي

احتهلددعطز د ح احا ي د ط

احتهةديأ احمةدتم حاد قةطاحتدقملعطاحماقمدذ زأةدعل طتنل ةديذ ،ممدلطيهاد ط
احمةتهلكيأطاحةيلهييأ زلحتلحعطتأميأطاحزالءط اتةتم ا
ةع احزي ذ احتنل ةيذطاحهلحيذ ط
ط
ط
ط

ب

احتعد

احتكدلحيمط
دل يادذط

حهد اطاح كدلتعطاحةديلهيذط

مقدمة
إشكالية الدراسة:
زنلءطفل طملطتاقلطيمكأطتهقيقطإشكلحيذطاحق اةذط عطاحتةلر طاحا ر يطاحتلحع :ط
ما مدى مساهمة ا ملوارد البشرية يف صناعة السياحة بالوكاالت السياحية لوالية باتنة؟
حإلالزذطفأطر اطا شكلحيذطيت ا طع حطاألة لذطاحا فيذطاحتلحيذ :ط
.1طملطردعطاألةد طاحنل يدذطاحتدعطي تكدقطفليهدلطماهد معط دنلفذطاحةديلهذط إقا ةطاحمد ا قط
احزش يذط يهل؟ ط
.2طملطمققطتأيي طاحم قطاحزش يطفل طاحمةتهلكطمأطت

طاحتقملعطاحةيلهيذطاحماقمذ؟ ط

.3طملطر ط اااط نلفذطاحةيلهذطزلحاقا ؟ ط
.4طملطر ط اااطاحةيلهذطز تيذطزلتنذ،ط ملطرعطاحما ملعطاحةيلهيذطاحتعطتتميقطزهل؟ ط
.5طر طت اقطف اذط اعطقتحذطإه دل يذطفندقطمةدت قطمعن يدذط%5طزديأطتعزيادلعطاحمد ا قط
،طاحتدق ي ،طاحتهايدقط اح ديلنذوط

احزش يذط(احه

دنلفذطاحةديلهذطزلح كدلتعطاحةديلهيذط

ز تيذطزلتنذ؟ ط

فرضيات الدراسة:
دع

د ء احعد

شدكلحيذ احق اةدذ ،يمكدأ

احةدلز

ديلغذ احا

ديذطاح يةديذط

احتلحيذ :ط
توجددع قة ددت دالل عإحددت ة
الحبش ت (الح

دد ت قنددع توددتون تةنو ددت %5طبدد
نت) و ن قت الحود

ول ،الحتع ب ،الحت ف ز والح

تطب قدد ل الحتددوال ع

ت ب حواد إل الحود

ت

حوإ ت ب تنت.
تهعطر اطاحا

يذطتنق جطاحا

يتيأطاحا فيتيأطاحتلحيتيأ:

.1طت اددقطف اددذط اعطقتحددذطإه ددل يذطفنددقطمةددت قطمعن يددذط%5طزدديأطتعزياددلعطاحم د ا قط
احزش يذط مققطتميقط

حطاحتقمذطاحةيلهيذطزلح كلتعطاحةيلهيذطح تيذطزلتنذ ط ط

.2طت اددقطف اددذط اعطقتحددذطإه ددل يذطفنددقطمةددت قطمعن يددذط%5طزدديأطتعزياددلعطاحم د ا قط
احزش يذط ا تالسطمةت قط رةل

طاحتقمذطاحةيلهيذطزلح كلتعطاحةيلهيذطح تيذطزلتنذ ط

ط
ط

ت

مقدمة
مربرات الدراسة:
يمكأطإ السطاألةزل طاألةلةيذطتتتيل طاحم

سطإح طملطيلع :ط

.1طتعد ط ددنلفذطاحةدديلهذطفلد طاحمةددت قطاحعددلحمعط تقايددقطررميتهددلطنلد اطتةددتالقتهلطمددأط
احتعد اعطاحعقيددقةطاحتددعطمةددعطاحالند طاحتددقملتع،ط مددلطهااتددهطاحعقيددقطمددأطاحددق طاحمتاقمددذط
احنلميذط عطر اطاحمال طمأطنتل جطرلمذطفل طمتتلمطاحمةت يلعطاتات لقيذط اتاتملفيذ ط ط
.2طمهق قيدذ اترتمدلل زدإقا ةطاحمد ا قطاحزشد يذ دع احاقا د فم مدل ،تل دذ دع احمادل ط
احتقمع منهطاح كلتعطاحةيلهيذ م

سطاحق اةذ احغيل احنةزع حق اةذ مع ذطمدنهجط

إقا ة احمد ا قطاحزشد يذ فلد

اده احت د ص ،احد ي يميد طم تكدق رةدل

احتةيي يذ حقق مرةةلعطاحق

احمتاقمذ ط

احم اعيدلعط

.3طنلد ا حمدل تكتةديه إقا ة احمد ا قطاحزشد يذ مدأ ررميدذ زلحغدذ ادق ة متميدقة دع إكةدل ط
متتلمطاحمرةةلعطاحتقميذطاحةيلهيذ احاعلحيذ احنالفذ اح قمذ حم ااهذ احتهقيلعطاحمتعققةط
حتع

اعلسطاحتقملع ط

.4طالذطاألزهلثطاحتعطتنل حدعطرد اطاحم
مهل حذطإز اقطق طاحم قطاحزش يطكعن

د سط دعطاحمرةةدلعطاحتقميدذطاحةديلهيذطاحاقا يدذط
طمهلط عطاحعمليذطاحةيلهيذ ط

.5اح غزذطاحشت يذطحلزلهيذ ط

أهمية الدراسة:
تنزدداطررميددذطر د اطاحق اةددذطمددأطايمته دلطاحعلميددذ،ط اقيددذطاحم
احم ا قطاحةيلهيذط عطاتات لقيلعطاحعلحميذط عطاحةن اعطاألتيد ةطز

د سط ددعطإز د اقطررميددذط
داهلطم دق اطرةلةديلط

مأطم لق طاحناقطاألانزع،ط قيلقةطاحقت طاحاد مع،ط تهةديأطميدقاأطاحمدق فلع،طزل

دل ذط

إح طت ي ط صطحلعم ط احتزلق طاحيال ع طكملطتتال طررميذطر اطاحق اةدذط دعطق اةدذطررميدذط
تاعي طق طاحم ا قطاحزش يذط عط نلفذطاحةيلهذطكتع ةطتمهيقيذط دعط داطكادلءةطاحتدقملعط
احةديلهيذطاحماقمدذطزلح كدلتعطاحةديلهيذ،طهيدثطركدقطاحعقيدقطمدأطاحتزد اءط احمهتمديأطزلحاعددلسط
احةيلهعطرأط نلفذطاحةيلهذطزلتدعطتعدلنعطمدأطنادصط ا د ط دعطفن د طاحمد ا قطاحزشد يذط
احمررلددذط اعطاحكادددلءةط احمهنيددذطاحمتميدددقةطاحتدددعطمددأطشدددأنهلطات تاددلءطزلحتدددقملعطاحةددديلهيذط


ث

مقدمة
مشققيأطفل طررميدذطاتةدتيمل ط دعطتكد يأطاحمد ا قطاحزشد يذطتفتزدل اطفن د طرةلةدعط دعط
ط

تنميذطماق ةطاحاعلسطاحةيلهعط اققرل اطمةتاز

كملطتكمأطررميذطاحق اةذط عطإلهل طا مكلنلعطاحةديلهيذطاحتدعطتتد
ك اط تيذطزلتنذط كيايذطاةتغ حهلطحلنه

طفليهدلطاحاقا د ط

طزلحاعلسطاحةيلهعط م ااهذطاحمنل ةدذط اح اد مط

فل طاحمع العطاحتعطت ااهطمةل طر اطاحاعلسطزلتت مطق التهلط فل ط اهطاحت

صطمدلط

يتعل طزن فيذطاحم ا قطاحزش يذطاحم لاذطزلح كلتعطاحةيلهيذطحل تيذ

أهداف الدراسة:
تهقمطر اطاحق اةذطإح طت

ي طاملذطمأطاحنالعطيمكأطتلتي هلط يملطيلع :ط

.1طإأطاعلسطاحةيلهذطمأطاحاعلفلعطاحمةتهق ذطزعمليذطاحت
ددعطتاددقيلطق اةددذطإ ددل يذطحلاعددلسطمددأطت د
احمعلحاذطاحم

ذ،ط زلحتلحعط دإأطاحمةدلرمذط

طر د اطاحعم د طةدديمكأطمددأطاتةددتغ

طاحايددقط

فيذطحملطر طمتلحطمأطاحزيلنلعطه طاحاعلس ط

 .2إز اقطق طاحم ا قطاحزش يذط ررميتهلط عط نلفذطاحةيلهذ ط
.3طإيالقطزي ذطتنليميذط مرةةلتيذطحتنميذط تع ي طاحم ا قطاحزش يذطاحةيلهيذ ط
.4طاحتع مطفل ط اااطاحم ا قطاحزش يذطزلح كلتعطاحةيلهيذطح تيذطزلتنذ ط ط

منهج الدراسة:
معلحادذ إشدكلحيذ احق اةدذط ا الزدذطفلد طاألةد لذطاحا فيدذط

دع إعدل احايدلل زتهليد

احمع هذط زهدقم اتتزدل ط دهذطاحا
زلتفتمددلقطفل د طرةددلحي طاحتهلي د

اح

ديلعطاحم

دداعط حددك ح ةددتقت

األزهلثطاحمتعلاذ زدلحهاليأ احمعد ييأطحهد ا احم
احةيلهيذ،طزغ
حم

تهليد

سطر ا احق اةذ زل

د فذ ،تدلطافتمدلق احمدنهجطاتةدتنزلععط
فل د طم ددلميأطاحق اةددلعط

د س إقا ة احمد ا قطاحزشد يذ احق اةدلعط

اةدتنزلعطاحمادلريل األةد

احمك ندذ حإلعدل احنلد ي احتعزيادعط

ل ذ إح طاةتتقال احمنهج اتةتا ا عطاحد يطينعلد طمدأطاحادقءط

عطاحهكلطفل طاحك ط اح يطيةم طزلتتزل طاحا
ط
ط


ج

يلعطزإيزلتهلطر طنايهل ط ط

مقدمة
مددأطالن د طاحم اادداطتددلطاتفتمددلقط ددعطإفددقاقطر د اطاحق اةددذطفلد طم ددلق ط م اادداط
متن فدددذطزدددلحلغتيأطاحع زيدددذط األانزيدددذطتميلدددعط دددعطكتددد ط زهددد ثطمتت
زلحم

دددذط اعطف ادددذط

س،ط فل طم اااط عطا نت نعط م ةد فلعطفلميدذط ق يدلعط تادل ي ط دعطمادل ط

احةيلهذط احتقملعطاحةيلهيذ،ط احم ا قطاحزش يذ ط ط
كملطتلطاتفتملقطفل طاحزيلندلعط ا ه دلءاعطاحمته د طفليهدلطمدأطمنلمدلعطفلحميدذط
متت ذط عطمال طاحةيلهذ،طكلحمنلمذطاحعلحميذطحلةيلهذط احمال طاحعلحمعطحلةديلهذط احةدا ط
كملطتدلطاحلاد ءطإحد طمرةةدلعط ةدميذطمهليدذطكد قا ةطاحةديلهذ،ط ري دلعطةديلهيذطهك ميدذط
كلحقي اأطاح عنعطحإله لء،ط مقي يلعطاحةيلهذ،ط كلتعطاحةيلهذ ط

حدود الدراسة:
شملع طاحق اةذ طاحميقانيذطفينذطا قيذطتميلعط عطاح كلتعطاحةيلهيذطاحم ا قةطفل ط
مةت قط تيذطزلتنذ،طكملطاات
مأطت

طاتةتزيلأطت

عطاحنتل جطاحمته

طفليهلطفل طملطتلطامعهطمأطزيلنلعط

ط ت ةطاحق اةذطاحميقانيذطمأط10طمل

طإح ط10طر ي ط 0105ط

الدراسات السابقة:
طحلق اةددلعطاحةددلزاذط ددعطاح ا د مطفل د طررددلط

يتمي د طاحهددقمطاألةلةددعطمددأطاحتع د

احق اةدددلعطاحنل يدددذط احتعزيايدددذط اعطاحع ادددذطزم
احمع هذط احنتل جطاحتعطت

ددد سطاحق اةدددذط مع دددذطا شدددكلحيلعط

لعطإحيهل،ط احتعطيمكأطاتفتملقطفليهلط عطمعلحادذطاحم

د سط

مأطا انزهطاحمتتلاذ،ط مأطزيأطر اطاحق اةلعطملطيلع :ط
طددد

فدددت  :2112اتددد ب دددول ةعال ة الحتدددوال ع الحبشددد ت ندددح الحتنشددد ل

.11

دددح

الحو

ت والحفنع ت ب أل ع  ،تعد

احانددلق ،طكمددلط كددقطفلد طت

طاحكتدل طإحد طمتتلدمطتعزيادلعطاحمد ا قطاحزشد يذط دعط

ددي طق طاحمد ا قطاحزشد يذط ددعطاح ددنلفذطاحانقايددذ،ط مددأطزدديأط

نتل جطر اطاحق اةذطرأط علحيذطاحم قطاحزش يط دعطاح دنلفذطاحانقايدذطتكمدأطزلحق ادذطاأل حد ط
عطاحتعزي طاحةليلطحتعزيالعطاحم ا قطاحزش يذ


ح

مقدمة
.12و تح أ تع نةل قبع الحب ح  :1122ات ب ول ةعال ة الحتوال ع الحبش ت نح الحتجد ل
الحو

ح –ع الوت

حدت ق دش شد ا ل الحود

طرد اطاحكتدل طإحد طت

ت بت د  ،تعد

دي ط

تع د طإقا ةطاحم د ا قطاحزش د يذطز دداذطفلمددذط إح د طتع رددلط ددعطاحماددل طاحةدديلهعطز دداذط
تل ذ،طتعزيالطفل طق طإقا ةطاحمد ا قطاحزشد يذط دعطاحشد كلعطاحةديلهيذطاحم د يذط تايديلط
ر اطاحق طزنلءطفل طمام فذطمأطاحمرش اعطاحتدعطتادي طمدققطادق تهلط علحيتهدلط دعطاحايدللط
ءطمتتلمطاحمتغي اع ط اقطتل عطاحق اةدذط

زك طاألق ا طاحتاليقيذطمنهلط احمةتهقيذط عط

إحد طرأطاتتاددلاطاحعددلحمعطنهد طته يد طاحتاددل ةط ددعطاحتددقملعطاحةدديلهيذط احمنل ةددذطاحةدديلهيذط
احق حيذط ةيع ةطيال دذطاحاد قةطفلد ط دنلفذطاحةديلهذط تعد طاهتيلادلعط غزدلعطاحةديلحط
احاققطر زهعطرنلكطهلادذطملهدذطح رتمدللطزدلحم قطاحزشد يط دعطاعدلسطاحةديلهذطزلفتزدل اط
ررددلطفنل دد طاحتادد

ط ددعطماددل طاحتددقملعطاحةدديلهيذ،طمدداط دد

ةطماددل اةطاحمرةةددلعط

احةدديلهيذطزددلتت مطرنشددعتهلط رهالمهددلطحلتع د اعطاحهلقيددذط يمددلطيتعل د طزماددل طاحمدد ا قط
احزش يذ ط ط
 .13و ع الحو زة  :2111-2112ال ت

ع الحو

ت ووبل ت

ته نح الحجزال د  ،أط و دت

عاتددو ال ق ددو غ د تنشددو ة نددح الحة ددو الإ ت د ع ت ،ا ددت الحة ددو الإ ت د ع ت وق ددو
الحتو  ،ج تةت الحجزال  ،تع اعطر اطاحق اةدذطإحد طت
زلحاقا طم كقةطفل طاحع

ط احعل طاحةيلهييأط متتلمطاحع ا طاحتعطهلحدعطق أطتميدقط

احمنددتجطاحةددديلهعطاحاقا ددد ي،طإ ددل ذطإحددد طفددد
زلحاقا ،ط اقطت

دي طمتتلدمطا مكلندلعطاحةديلهيذط

طمتتلددمطمتععدددلعطاحتنميدددذطاحةددديلهيذط

لعطاحق اةذطإح طرأطاحم ا قطاحةيلهيذطاحعزيعيدذطغيد طكل يدذطحاعد طاحزلدقط

اعزددلطةدديلهيلطرلمددل،ط مهمددلطتن فدعطرد اطاحمد ا قط تعددققعطتطيمكنهددلطرأطتاعد طمددأطاحق حددذط
اهددذطةدديلهيذطرلمددذطمددلطحددلطيددتلطتددقفيمهلطززنيددذطتهتيددذطا يددذطتل ددذطزاعددلسطاحةدديلهذط زك د ط
احاعلفددلعطاألت د قطاحم تزعددذطزدده طكمددلطت

ددلعطاحق اةددذطإحد طرأطكاددلءةطاحاعددلسطاحةدديلهعط

م تزعذطزق اذطكزي ةطزكالءةطاحتأري ط احتكد يأطحلمد ا قطاحزشد يذطاحتدعطتلعد طق اطمه يدلط
فل د طمةددت قطا ف د لط اتةددتاعل ط فل د طمةددت قطاحم ا د طاحةدديلهيذ طغي د طرأطاحم د ا قط
احزش د يذطاحةدديلهيذط ددعطاحاقا د ط ك د حكطاحمنددتجطاحةدديلهعطاحاقا د يطمددلطقاتطزعيددقيأطفددأط
مةددت قط ا د قةطاحمنتاددلعطاحعلحميددذط هت د طا د قةطاحمنتاددلعطاحماقمددذطمددأطع د مطاحددق حتيأط

خ

مقدمة
احاددل تيأطت د ن ط احمغ د

طممددلطيةددتلقلطز د طاه د قطكزي د ةط ددعطميددقاأطاحتك د يأط احتددق ي ط

اتحتددقالطزمعددليي طاحا د قةط احم ا ددالعطاحعلحميددذطاحمعم د طزهددلط ددعطاحاعددلس،طإ ددل ذطإح د ط
رةددزل طرتد قطمنهددلطالددذطاحمنشدديعطاحةدديلهيذط ا تاددلسطاألةددعل ط احمشددك طاألمنددعطاحد يطريد ط
زق اذطكزي ةطفل طاحاعلس ط
انع الطمأطاحق اةلعطاحةدلزاذط هةد طرردقا هلط احنتدل جطاحمت

د طإحيهدل،ط دإأطرد اط

احق اةذطةتتتلمط عطمتنل حهلطمأطهيثطزي ذطاحق اةذط مأطهيثطاحهقم،ط لحهدقمطمنهدلطرد ط
ت

ي طق طاحمد ا قطاحزشد يذط دعط دنلفذطاحةديلهذطمدأطتد
احمتميلذط عطاحه

طتعزيادلعطاحمد ا قطاحزشد يذط

طفل طاحم ا قطاحزشد يذ،طتدق يزهلط تهايقردلط

ديلنتهل،طكمدلطرأطزي دذط

احق اةذطةتتمي ط عطاح كلتعطاحةيلهيذطح تيذطزلتنذ ط

هيكل الدراسة:
حإلالزذطفل طا شكلحيذطاحمع هذط اتتزل طاحا
ةددتذط

ديلع،طتدلطتاةديلطرد اطاحق اةدذطإحد ط

ددد ،طت دددصطاحا ددد طاأل طحق اةدددذط ددنلفذطاحةددديلهذطمدددأطتددد

طاتتالردددلعط

احنل يددذط احماددلريلطاألةلةدديذط األن د اسط األ كددلأط ددعطاحمزهددثطاأل ،ط ري ددلطت ددل صط
آيل ط نلفذطاحةيلهذط عطاحمزهثطاحيلنعطزينملطتنل طاحمزهثطاحيلحثطاحتة ي طاحةيلهع ط
اقطتع

طاحا

طاحيلنعطإح طإقا ةطاحم ا قطاحزش يذطاحةيلهيذ،طمأطت

طاتتالرلعط

احنل يددذط ددعطاحمزهددثطاأل ،ط ك د اطاحمهددللطاح يةدديذط قا ةطاحم د ا قطاحزش د يذط ددعطاحمزهددثط
احيلنع ط
كمددلطتنددل طاحا دد طاحيلحددثطاحتددقملعطاحةدديلهيذ،طزددلحتع

طإحدد طاحماددلريلطاألةلةدديذط

اتتالرددلعطاحنل يددذطحلتددقملعط ددعطاحمزهددثطاأل ،طيددلطاحت كيددقطفلد طاتتالرددلعطاحنل يددذط
احمالريلطاألةلةيذطحلتقملعطاحةيلهيذط عطاحمزهثطاحيلنع ط
رمدلطاحا د طاح ازداط ادقطت دصطحق اةدذطاحمرةةدلعطاحةديلهيذط احمةدتهلكطاحةدديلهعط
حددكطزددلحتع

طإحد طةددل كطاحمةددتهلكط ددعطاحمرةةددلعطاحتقميددذط ددعطاحمزهددثطاأل ،ط إح د ط

احمةتهلكطاحةيلهعط عطاحمرةةلعطاحةيلهيذط عطاحمزهثطاحيلنع ط

د

مقدمة
رمددلطاحا د طاحتددلم ط اددقطاتددتصطزق اةددذط اادداطاحةدديلهذط ددعطاحاقا د ،طمددأطت د
احتع

ط

طحله كذطاحةيلهيذط عطاحعلحلط عطاحمزهثطاأل ،طرملطاحمزهدثطاحيدلنعط ادقطاردتلطز ااداط

احةيلهذط عطاحاقا
زينملطت صطاحا
تد

طاحتع د

طاحةلق طحلق اةذطاحميقانيذطز كلتعطاحةيلهذطح تيدذطزلتندذ،طمدأط

طح اادداطاحةدديلهذطزلح تيددذط ددعطاحمزهددثطاأل ،ط إح د طاحمنهايددذطاحمعتمددقةط ددعط

احق اةددذط تع اتهددلطا ا ا يددذط ددعطاحمزهددثطاحيددلنع،ط كددقطاحمزهددثطاحيلحددثطفل د طتهلي د ط
تاةي طنتل جطاحق اةذطاحميقانيذطاحمته

طفليهلط احتعطتمدعطافتمدلقاطفلد طاتةدتزيلأطاحد يط

تلطت قيعهطفلد طفيندذطاحق اةدذط احمتميلدذط دعطمد لاعطاح كدلتعطاحةديلهيذطاحمت اادقةطفلد ط
مةت قطاح تيذطزهدقمطاتتزدل طاحا

ديذطاح يةديذط(ت ادقطف ادذط اعطقتحدذطإه دل يذطفندقط

مةدددت قطمعن يدددذط%5طزددديأطتعزيادددلعطاحمددد ا قطاحزشددد يذط(احه ددد ،طاحتدددق ي ،طاحتهايدددقط
اح يلنذوط

نلفذطاحةيلهذطزلح كلتعطاحةيلهيذطح تيذطزلتنذو

ط
ط
ط
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الفصل األول:
صنـاعـــة السيـاحـــة

صناعة السياحة

الفصل األول:

متهيد:
لقد ارتبطت السياحة ولعقود كثيرة ماضية بالنشاطات الترفيهيةة والتسةيية وبالحركةة
والتنقةةا الرارافة

لةةتعك

بةةكلأ صى ةةج دررةةات التةةرويي والتسةةيية التة يقةةوا بهةةا ال ةةرد

ببعةديها المكةةان والنمةةان  .وىةةد سةةاذد اةةكا ا رتبةاط ذيةةج كشة
النشاط السياح
وتعك

امسة

التة ىةةاا ذييهةةا

وفها التطور الحال لهكا النشاط والتخطيط ليحاضر والمستقبا.
السياحة

ورة التطور الحضةار لشةعوا العةالا وكلةأ بمةا تتضةمن مة

نشاط إنسةان لة صبعةادال ا رتماذيةة والثقافيةة وا ىت ةادية فضةا ذة تعاميهةا وات ةالها
بمختي

القطاذات اإلنتارية والخدمية حيث تسها ف دذا وتنشيط اىت ةاديات الكثيةر مة

الةةةدوا اممةةةر الةةةك صدر إلةةةج هةةةور القواذةةةد وامسةةة

والن ريةةةات لدراسةةةة امنشةةةطة

السياحية.
وىد صدر التطور الكبير الك شهدت السياحة واتساع حرمها كنشاط فاذا ف الحياة
ا ىت ادية لما توفرال م فوائةد ومنايةا كثيةرة ليدولةة إلةج نيةادة حةدة المنافسةة وارت ةاع
وتيرتها بي المناطق السياحية المختي ة ف سعيها ستقطاا صكبر ذةدد ممكة مة السةيا
وتسويق منترها السياح
بهد

وان ا بمورب ا اتماا حقا ذيةج ذمييةة التخطةيط السةياح

توحيد وتنسيق الرهود والموارد السياحية داخا الدولةة فة محاولةة لتقييةا العراىيةا

والمشاكا الت تحوا دو تحقيق امادا
بناء ذيج ما سبق سيتطرق اكا ال

المخططة لقطاع السياحة.
ا إلج ا ترااات الن ريةة والم ةاايا امساسةية

ل ةةناذة السةةياحة وصنواذهةةا ف ة المبحةةث اموا وإلةةج صركةةا وخ ةةائ
السياحة ف المبحث الثان

صما المبحث الثالث فيتطرق ليتسويق السياح .
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وآثةةار

ةةناذة

صناعة السياحة

الفصل األول:

املبحث األول :االجتاهات النظرية واملفاهيم األساسية لصناعة السياحة
تعةةةددت م ةةةاايا السةةةياحة تبعةةةا خةةةتا

التخ

ةةةات العيميةةةة التةةة تناولةةةت اةةةكال

ال اارة بالدراسةة والتحييةا وكلةأ بتعةدد مرا تهةا وانعكاسةاتها ا رتماذيةة وا ىت ةادية
والسياسية والثقافية والبيئية.
ونتيرة لينمو السريع الك تشةهدال السةياحة ذيةج المسةتور العةالم
وحاريات السةائحي
تتناسا ومختي

تطةورت صكواق

ممةا صدر إلةج تنةوع وتعةدد امنمةاط السةياحية و هةور صنةواع رديةدة

شرائي السائحي م الناحية ا ىت ادية وا رتماذية.

املطلب األول :مفاهيم أساسية حول السياحة
سيتا التطرق ف اكا المطيا إلج مختي
صاميتها ف توضيي م هوا

الم اايا المرتبطة بالسياحة وتحديةد مةدر

ناذة السياحة والسائي.

أوال :مفاهيم حول صناعة السياحة
يتبةةاي م هةةوا

ةةناذة السةةياحة بتبةةاي الناويةةة الت ة ين ةةر إليهةةا مختي ة

البةةاحثي

والمهتمي بموضوع السياحة فالبعض يتأثر بالسياحة ك اارة ارتماذية والبعض اآلخةر
يتأثر بها ك اارة اىت ادية .ومنها م يركةن ذيةج دوراةا فة تنميةة العاىةات الدوليةة صو
كعاما م ذواما العاىات اإلنسانية صو التنمية الثقافية.
 .1حملة تارخيية عن صناعة السياحة:
هرت السةياحة مةع هةور ر بةة اإلنسةا فة التنقةا بةي صررةاء المعمةورة ذيةج
اخةةتا

ص ةةراض اةةكا التنقةةا ر ةةا المخةةاطر والم ةةاذا والمشةةقة الت ة يتحميهةةا ذنةةد

ماادرت لبيدال وموطن  .فال ينيقيو الكي امتهنوا الترارة كانوا يرحيو ف كا ا ترااةات
برا وبحرا يبيعو ويشترو السيع الت كا يعرفها العالا ف كلأ الوىت .1كما لا يقت ر
ترار روما ذيج ا نتقاا إلج رميع صرراء اإلمبراطورية وإنما تراونوا حدوداا بحثا ذة
الرديد.2

 -1ماهر عبد العزيز توفيق ،صناعة السياحة ،دار زهران للنشر والتوزيع ،األردن ،2002 ،ص .11
 -2محمووود فوووزو شووعوبي ،السووياحة وال ندجووة فووي القزاسرةدراسووة جياسووية  ،)2002/1791أطروحووة دكتوووراغ ريوور منشووور  ،جس و العلووو
االجتصادية ،كلية العلو االجتصادية وعلو التسيير ،قامعة القزاسر ،2009-2002 ،ص .19
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صناعة السياحة

الفصل األول:

وف الع ور الوسطج اندارت الحضارة العربيةة اإلسةامية وانتشةرت فة ربةوع
العةةالا وانطيةةق الرحالةةة العةةرا يروبةةو ويرولةةو صنحةةاء العةةالا ال سةةيي فتركةةوا وثةةائق
المنةةاطق واممةةةاك بدىةةة .فةة اةةكا اإلطةةار يعيةةق صحةةةد

سةةياحية وخةةرائط ثمينةةة ت ةة

المستشرىي بقول  « :يقت ر محيط امدا الراراف العرب ذيج الباد العربية وحةداا
بةةا يمةةدنا بمعيومةةات مة الدررةةة امولةةج ذة رميةةع الةةباد التة بياهةةا العةةرا صو ترمعةةت
ال ةورة المتنوذةة التة و ة وا بهةا بةاد اإلسةاا وىةد

لديها معيومات ذنها وكلأ بةن

يحدث صحيانا ص تمثا المادة الرارافية العربية إما الم ةدر الوحيةد صو اماةا لتةاريب حقبةة
معينة .لقطر ما .1» ...وىد سااا ف اكال الحيوية والنشاط ذدد م العواما منها:

2

 تعاليا الدي اإلسام الت تحث ذيج السياحة ف امرض وا نت اع م خيراتها؛ -ارتباط صحد صركا الدي – الحج إلج بيةت

الحةراا – بالسة ر إلةج امراضة المقدسةة

مدائ ؛
 الحث ذيج التعيا والترحةاا فة سةبيا تح ةيي فأ ةبي الترحةاا فة طيةا العيةا صشةبسبيا العيا رحا النا

بالضرورة الانمة لكا مسيا ف

م امنةدل

إلةج بخةارر ومة

باداد إلج ىرطبة.
كما شهد الع ر الحديث تايرات ذديدة ف المراا العيمة كا كتشةافات الرارافيةة
التة صدت إلةةج نيةةادة امسة ار والتةةنقات لتبةةدص بعةةد كلةةأ الةةرحات القاريةةة داخةةا امىةةاليا
المرهولةةة فيمةةا يعةةر

بقةةارات العةةالا الرديةةد حيةةث طةةت رحةةات امسةةبا مع ةةا صىةةاليا

صمريكا الاتينية باإلضافة إلج الرحات اموروبية

وا إفريقيةا .كمةا اتسةا اةكا الع ةر

بتطور اآللة وتقدا وتطور وسائا ا ت اا والموا ةات و ةحا كلةأ تطةور ارتمةاذ
ب هةةور ذيمةةاء وفنةةاني فة مختية
الرحات ذيج فئة معينة تعر

المرةةا ت العيميةةة والدراسةةية وال نيةةة وىةةد اىت ةةرت

بالسيا امثريةاء .كمةا خضةعت السةياحة فة اةكا الع ةر

لبعض القيود والقواذد والقواني كروانات السة ر والتأشةيرات كنتيرةة ل هةور دوا كات
ن ا سياسية واىت ادية ودينيية مختي ة و هور التشريعات وإدراأ صامية السياحة.3

 -1محمود فوزو شعوبي ،مرقع سابق ،ص .19
 -2محمود فوزو شعوبي ،المرقع ن سه ،ص .19
 -3نعي الظاهر و سراب إلياس ،مبادئ السياحة ،دار المسير للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة الثانية ،2009 ،ص ص .21-20
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صناعة السياحة

الفصل األول:

صما المرحية المعا ةرة والتة تسةمج صيضةا ذ ةر السةياحة الرماذيةة فقةد تطةورت
فيهةةا السةةياحة ب ةةورة لةةا تشةةهداا م ة ىبةةا وخا ةةة بعةةد الحةةرا العالميةةة الثانيةةة حيةةث
اسةةتقرت اموضةةاع السياسةةية وانداةةرت اموضةةاع ا ىت ةةادية وناد ا اتمةةاا بالروانةةا
ا رتماذية والن سية ف العديد م صىاليا العالا الت سنت فيها القواني والتشةريعات التة
تحم العامةا واإلنسةا  .وىةد تميةنت اةكال المرحيةة ب هةور العديةد مة المن مةات الدوليةة
كالمن مة العالمية ليسياحة التابعة لهيئة امما المتحدة كما تا إ ةدار العديةد مة امبحةاث
والكتا والنشرات السياحية.1
 .2التعاريف األساسية لصناعة السياحة:
 Tourismمنك العقد اموا م القةر التاسةع ذشةر (تحديةدا سةنة )1111

شاع ل

ذيج كا س ر ترفيه  .2حيث ورد ل ةناذة السةياحة صكثةر مة تعرية

وكةا منهةا يختية

ذ ة اآلخةةر بقةةدر الناويةةة الت ة ين ةةر منهةةا الباحةةث إلةةج السةةياحة فمةةنها م ة ين ةةر إليهةةا
ك اارة ارتماذية وآخرو يرونها اارة اىت ادية ومةنها مة يركةن ذيةج دوراةا فة
تنمي ةة العاىةةات الدوليةةة صو ذةةاما م ة ذوامةةا تنميةةة العاىةةات اإلنسةةانية والثقافيةةة بةةي
الشعوا.
وىد ذ ّرفها املمان رويير فرولر  E.Guyer freullerذاا  1091بأنها « :اارة
طبيعيةةة مةة

ةةواار الع ةةر الحةةديث وامسةةا

فيهةةا الحارةةة المتنايةةدة ليح ةةوا ذيةةج

ا سترماا وتايير الرو والوذ الثقاف المنبثق ذ تكوق مراا المشاادة الطبيعية».3
وذ ّر

العالا والتر اننيكيةر  Walter Hunzikerوالعةالا كيةرت كةرا

 Krapfسةةنة 1011
الس ر والبقاء ف

Kurt

ةةناذة السةةياحة بأنهةةا« :مرمةةوع العاىةةات وال ةةواار الناترةةة م ة
ير مقر اإلىامة المعتةاد طالمةا ص اةكا السة ر

يقةود إلةج إىامةة دائمةة

و يكةةةو مرتبطةةةا بةةةأ نشةةةاط لكسةةةا دائةةةا صو م ىةةةت ليمةةةاا» .4وذرفتهةةةا الرمعيةةةة

 -1نعي الظاهر وسراب إلياس ،مرقع سابق ،ص ص .23-22
- Pierre Py, Tourisme un phénomène économique, Édition les études de la documentation française,
Paris, 2007, p11.
 -3مصط ى يوسف كافي ،صناعة السياحة واألمن السوياحي ةاألمون السوياحي ،القوراس السوياحية ،اإلرهواب ،العولموة) ،دار مسسسوة رسو ن،
سوريا ،الطبعة األولى ،2007 ،ص .11
 -4قاو كاكاندا مبولي وآخرون ،إدار قود الخدمات في الضيافة والسياحة ووجت ال راغ ،ترقمة سرور علي إبراهي سرور ،دار المريخ،
المملكة العربية السعودية ،2009 ،ص .32
2

-1-

صناعة السياحة

الفصل األول:

البريطانيةةة ليسةةياحة سةةنة  1091بأنهةةا« :حركةةة موسةةمية ى ةةيرة المةةدر إلةةج المنةةاطق
السياحية بعيدا ذ محا اإلىامة والعما الدائمي ».1
صما المن مة العالميةة ليسةياحة ) (OMTفقةد ذ ّرفتهةا ذيةج صنهةا« :مرمةوع امنشةطة
التة يقةوا بهةا امشةخا

خةاا فتةرة سة راا وإىةامتها فة منةاطق خةارا محةيط إىةامتها

المعتادة م راض الترفي صو صذماا صو ص ص راض صخرر».2
وحسا المن مة العالمية ليسياحة كيمة سياحة تحتو ذيج م هومي اما:
*الساسح :كا نائر م ىت يقيا ف البيد الك
صسباا النيارة الس ر م صرا الترفي

3

ينورال  42ساذة ذيج امىا بحيث تكو

الراحة ال حة ىضاء العطا الدراسة الديانة

الرياضة القياا بأذماا ذائيية حضور م تمرات ندوات ذيمية ثقافية وسياسية.
تتراون مدة إىامت  42ساذة ذيج امكثر خارا مقر

*المتقول المتنزغ :كا نائر م ىت
إىامت المعتاد.

صما بالنسبة ليرنائةر فقةد تبنةت تعرية
بعض الم اايا بهد

المن مةة العالميةة ليسةياحة إ صنهةا صضةافت

السما باستعماا معقوا ليمعيومات الخا ة بالسياحة صامها:

4

*الداخل :كا مسافر تطأ صىدام صرض الرنائر خارا منطقة العبور.
*المسافر :كا شخ

دخا التراا الوطن

مهما كا سبا تنقي ودوافع دخول ومهما

كانت رنسيت ومكا إىامت باستثناء السيا ف نناة صو رحية بحرية والكي يقيمو ف
بواخراا طوا مدة إىامتها ف الباد.
*القوال في رحلة بحرية :او كا شخ
ن

يدخا الحدود البحرية الوطنية وياادراا ف

الس ينة صو الباخرة الت دخا بها والت يقيا ذيج متنها طوا مدة إىامت .

*الزاسر :كا شخ

يدخا التراا الرنائر م

صية مهنة مقابا صرر واكا التعري

ير ص يقيا في ذادة و يمار

في

يشما فئتي م النوار اما السيا والروالي .

1

- Allan Beaver, A dictionary of travel and tourism terminology, CABI Publishing, UK, 2005, p312.
- Jean-Pierre et Autres, Management du tourisme (Territoires, systèmes de production et stratégies),
Pearson Education, France, 2ème édition, 2007, p01.
 -3خالد كواش ،أهمية السياحة في ظل التحوالت االجتصادية ةحالة القزاسر) أطروحة دكتوراغ رير منشور  ،كلية العلو االجتصادية ،قامعة
القزاسر ،2001 ،ص .11
 -4الديوان الوطني لإلحصاسيات ،مقموعة اإلحصاسيات السنوية ،رج  ،12القزاسر ،نشر  ،2000ص .291
2
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صناعة السياحة

الفصل األول:

*الساسح :او نائر م ىت ول ترة محدودة ذيج امىا  42ساذة ف الرنائر مسباا صو
لدوافع مختي ة منها المتعة والترفي
الدراسة الدي

نيارة اماا وامىارا ىضاء العطية ال حة

الرياضة صشااا مهاا صذماا و يراا.

*رير المقي  :او السائي الرواا المسافر العابر ليرنائر باستثناء الروالي ف إطار
النناة صو الرحية البحرية.
*المقي  :او المسافر باستثناء ير المقيمي والسيا ف

نناة صو رحية بحرية فكا

الرنائريي يعتبرو مقيمي بما فيها المقيمي ف الخارا.
*القوال :او كا نائر م ىت ول مدة إىامة محدودة ف الرنائر

تتراون  42سةاذة بمةا

فة كلةةأ المسةةافر فة رحيةةة بحريةةة باسةةتثناء المسةةافري الةةكي بحكةةا القةةانو

يةةدخيو

التراا الرنائر وككا سكا الحدود الكي يعميو بالرنائر.
م التعاري

يستخي
م حرية اإلنسا

السابقة بأ م هةوا

إك ي يد انتقاا الشخ

ةناذة السةياحة يرسةد ذن ةرا صساسةيا

م مكا إىامت المعتادة إلةج صمةاك صخةرر مة

صرا إشباع ر بات ف التننال والترفي صو م راض صخرر كالعاا صو صداء طقو
ذيج ص تتراون مدة اكال اإلىامة السنة ودو اد

دينية

الكسا الماد .

ثانيا :مفهوم السائح
ناذة السةياحة بتعرية

لقد ارتبط تعري
السةةياحة مة خةةاا تعري ة

السةائي فكةا المةدخا لتعرية

ةناذة

السةةائي ومةةا يقةةوا بة مة نشةةاط وذاىةةات مة خةةاا حركت ة

الم ىتةةة خةةارا محةةا إىامت ة المعتةةادة 1وف ة ذةةاا  1099صو ةةت من مةةة اممةةا المتحةةدة
بتعري

السائي بأن « :ال رد الك يسافر لمدة  42سةاذة صو صكثةر إلةج بيةد يةر الةك يقةيا

في ذادة».2
وىد صذيد تعري
السائي« :كا شخ
امسباا م

السائي خاا الم تمر الةدول ليسةياحة سةنة  1019حيةث اذتبةر
ينور بيد ير البيد الك يقيا في ذيج ور ا ذتياد م سبا مة

ير ىبوا و ي ة بأررة ف الدولة الت ينوراا».3

 -1قليلة حسن حسنين ،اجتصاديات السياحة ،منشورات قامعة اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص .09
 -2قليلة حسن حسنين ،المرقع ن سه ،ص .02
 -3مصط ى عبد القادر ،دور اإلع ن في التسويق السياحي ،دار واسل للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2010 ،ص .39
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الفصل األول:
كمةةا ذ ة ّر

صناعة السياحة
السةةائي بأن ة « :الشةةخ

الةةك يسةةافر خةةارا محةةا إىامت ة ام ةةيية صو

ا ذتيادية وم سبا ير الكسا الماد صو الدراسةة سةواء كةا فة داخةا بيةدال (السةائي
الوطن ) صو ف داخا بيد ير بيدال (السائي امرنب ) ول ترة تنيد ذة  42سةاذة وإ ىيةت
ذ كلأ فهو يعتبر ىا د لينناة».1
و ذ ّر

السائي ذيج صن « :كا شخ

يسافر م صرةا الترفية وياةادر لمةدة صكثةر

م  42ساذة ذ مكا إىامت والمتنقا لمدة صىا م  42ساذة يسمج متننال».2
وذ ّرفت من مة السياحة العالمية السائي بأن « :ص شخ

يسافر إلج مكا مختية

ذ بيئت المعتادة صىا م اثنتة ذشةرة شةهرا مت ةية وكلةأ م
بخا

ةرض مة ام ةراض

مناولة ذما بارض التكسا».3
وم خاا التعاري

السابقة يستخي

بأ السائي او الشخ

منطقة معينة يةر التة يقةيا فيهةا ذةادة سةواء ليتةرويي ذة الةن

الةك يقةوا بنيةارة
صو مسةباا ذائييةة صو

ةحية صو اىت ةادية صو لحضةور ارتماذةات دوليةة صو لتمثيةا بةادال إداريةا دبيوماسةيا
سياسيا دينيا صو رياضيا ذ طريق البر صو الرةو صو البحةر لمةدة تنيةد ذة  42سةاذة و
تترةاون سةنة لةكلأ

يعتبةر سةائحا كةا مة ي ةد إلةج الةباد باةرض التو ة

صو العمةا صو

التوط .

 -1زيوود منيوور سوولمان عبوووو ،معقو المصووطلحات السووياحية وال ندجيووة ،دار كنوووز المعرفووة للنشوور والتوزيووع ،األردن ،الطبعووة األولووى،2002 ،
ص.110
2
- Marc Boyer, Histoire de l’ invention du tourisme, Edition de Pub Eassais, 2000, p07.
3
- WTO, World Tourism Organization, Collection of Tourism Expenditure Statistics, Technical
Manual, N° 1, Madrid, 1995, p10.

-2-

صناعة السياحة

الفصل األول:

املطلب الثاني :أنواع وأركان صناعة السياحة
تتعدد صنواع السياحة تبعا ليةدوافع والر بةات وا حتيارةات المختي ةة فهنةاأ السةياحة
الثقافيةة والترفيهيةة والعاريةة والدينيةة والرياضةية 1باإلضةافة إلةج صنمةاط صخةرر رديةدة
سةةاذد ذيةةج هوراةةا وانتشةةاراا
وا رتماذ وما

التقةةدا والتطةةور العيم ة

وا ىت ةةاد

والسياس ة

احب م تطيعات ومتطيبات كات نوذيات خا ةة لةا تكة معروفةة مة

ىبا كسياحة الم تمرات وسياحة المعارض وسياحة الحوافن واو ما نتج ذنة ا ترةاال إلةج
توفير خدمات وتسهيات وترهينات وذنا ةر رةكا مختي ةة وىةد
امنواع المختي ة لها وفقا لعدة ذنا ر منها حسا ذدد امشةخا

ةن
2

خبةراء السةياحة

وحسةا نةوع وسةيية

النقا المستعمية 3وحسا مستور اإلن اق والطبقة ا رتماذية صيضا.4

أوال :أنواع سياحية حديثة
إ التطةورات السةريعة التة
سياحية حديثة منها ذيج ور الخ و

شةهدتها
:

ةناذة السةياحة صدت إلةج

هةور صنمةاط

5

 .1سياحة املعاقني:
يخ

اكا النوع م السياحة شةريحة المعةاىي

وىةد نشةأت فة الو يةات المتحةدة

اممريكية رمعيةة تطةوير سةياحة المعةاىي سةنة  1976و ةاحا كلةأ إ ةدار تشةريعات
خا ةة بالمعةاىي تعمةا ذيةج تشةريع اةكا النةوع مة السةياحة وتةوفير كافةة التسةهيات
وا حتيارات المطيوبة لهكا النوع م السائحي .
 .2سياحة احلوافز:
تعتبةر سةياحة الحةوافن مة الوسةائا الحديثةة لةددارة والتة تسةتخدمها الم سسةات
لتحقيةق اماةدا

المنشةودة وتكةو سةياحة الحةوافن بمثابةة المكافةأة التة يح ةا ذييهةا

المو و صو المتعاميو مع الم سسة ف شكا رحية سياحية.
 -1يسرى دعبس ،السياحة ،الملتقى المصرو لإلبداع والتنمية ،القاهر  ،1002 ،ص .19
 -2ماهر عبد الخالق السيسي ،مبادئ السياحة ،مطابع الوالء الحديثة ،مصر ،2002 ،ص .12
 -3أحمد الطاهر عبد الرحي  ،تسويق الخدمات السياحية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،اإلسكندرية ،2012 ،ص .29
 -4هباس رقاء الحربي ،التسويق السياحي في المنشآت السياحية ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2012 ،ص .27
 -5ماهر عبد الخالق السيسي ،صناعة السياحة ةاألساسيات والمبادئ) ،مطابع الوالء الحديثة ،مصر ،2003 ،ص .27

-7-

صناعة السياحة

الفصل األول:
 .3السياحة البديلة:
السةياحة البدييةة تعنة ا اتمةاا بةالتوان اإليكولةور

وبحمايةة البيئةة التوا ةا

الحضار وا رتماذ وحماية القيا ف المرتمع وتعتبر صداة ليتنمية المتوا ةية وطريقةة
فعالة لحس إدارة الموارد وىد ذ ّرفت السياحة البدييةة ذيةج صنهةا « :سةياحة مسة ولة إلةج
مناطق طبيعية تحاف ذيج البيئة وتعما ذيج رفااية السكا المحييي » وا تعما ذيةج
المساامة ف الح ا ذيج المناطق الطبيعية والحضارية وبناء الةوذ والمسة ولية البيئيةة
والثقافية والسع إلج إشراأ السكا المحييةي فة العمييةة السةياحية وتحقيةق التعةاو بةي
رميع امطرا .
 .1السياحة الطبيعية:
تعتبةر السةياحة الطبيعيةة صحةد التطبيقةات ليسةياحة البدييةة واة نمةط حةديث تقةوا
صساسا ذيج حماية البيئة وت ةاد امضةرار البيئيةة التة تسةااا فيهةا السةياحة بشةكا كبيةر
نتيرة التوسع ير المن ا وتعما السياحة الطبيعية ذيج حماية البيئةة الطبيعيةة ومسةاندة
التنمية المتوا ية والسيطرة ذيج التنمية السياحية بحيث

تكةو التنميةة السةياحية ذيةج

حساا البيئة الطبيعية.
كما يمك إضافة صنماط صخرر وا :
 .1سياحة التجوال:
تعتبةر سةياحة الترةواا مة صنةواع السةياحة المسةتحدثة وتتمثةا فة القيةاا برةو ت
من مة سيرا ذيج امىداا إلج مناطق نائية تشتهر برماا منا راا الطبيعية وتكو اإلىامةة
ف مخيمةات فة البةر والتعةاي
واةةدوء المق ةةد السةةياح

مةع الطبيعةة واة سةياحة فعالةة مة صرةا التمتةع برمةاا

وممارسةةة نةةوع م ة الرياضةةة البدنيةةة ف ة كةةا م ة الشةةواط

والرباا والاابات والمناطق الري ية وا سياحة يمارسها كافةة السةيا مة صرةا اسةتعادة
الحيوية واإلحسا

بالمشاركة مع اآلخري ونيادة امل ة بينها.1

 -1عصا حسن السعيدو ،التسويق والترويج السياحي وال ندجي ةدراسة للتسويق السوياحي وال نودجي فوي الودول العربيوة) ،دار الرايوة للنشور
والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2007 ،ص .111
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صناعة السياحة

الفصل األول:
 .2سياحة مراقبة احلياة الربية يف الطبيعة:

تعتبر م امنماط الحديثة ليسياحة لها صاميتهةا الق ةور بةا إنهةا تعةد مة صكثراةا
دخا وإىبا م رانا السةيا

واة سةياحة ىائمةة ذيةج ر ةد وتتبةع وىيةا

ودراسة حياة الطيور والحيوانات والنواح

وتحييةا

البرية فة بيئتهةا الطبيعيةة ومعرفةة حياتهةا

وصسرار تيأ الحياة وفها سيوكياتها وا ست ادة منها.1
 .3سياحة التسوق:
يعتبر اكا النوع م السياحة م امنواع الحديثة حيث تسعج كثير مة الةدوا التة
تنخ ض فيها كي ةة اليةد العاميةة ولةديها وفةرة فة اإلنتةاا ص ت ةبي سةوىا رائرةا ورخي ةا
تعةةرض فيهةةا رميةةع صنةةواع البضةةائع بأسةةعار رخي ةةة بهةةد

رةةكا صكبةةر ذةةدد مة السةةيا

الكي يهتمو بشراء السيع المختي ة ويحتاا اكا النوع مة السةياحة إلةج خةدمات متنوذةة
ومتعددة وككلأ صماك إىامة متنوذة.2
 .1السياحة االلكرتونية:
تعتبر السياحة ا لكترونية نمط سياح حديث يتا تن يك بعض معامات الت تتا بةي
م سسةةة سةةياحية وصخةةرر صو بةةي م سسةةة سةةياحية ومسةةتهيأ سةةياح باسةةتخداا تكنولوريةةا
المعيومات وا ت ا ت حيث تتاىةج فيهةا ذةروض الخةدمات السةياحية مة خةاا شةبكة
ا نترنيت مةع ر بةات كةا السةائحي الةرا بي فة ىبةوا اةكال الخةدمات السةياحية المقدمةة
ذبر شبكة ا نترنيت.3

 -1مصط ى يوسف كافي ،مرقع سابق ،ص ص .11-11
 -2ماهر عبد العزيز توفيق ،مرقع سابق ،ص .23
 -3فريد كورتل ،تسويق الخدمات ،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ،األردن ،2002 ،ص .272
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صناعة السياحة

الفصل األول:

ثانيا :أركان صناعة السياحة
ناذة السياحة التن يمات العامة والخا ة الت تشترأ ف إنتاا البضةائع

تتضم

والخةةةدمات الميبيةةةة حتيارةةةات السةةةيا ورفةةةاايتها وتطةةةوير تيةةةأ البضةةةائع والخةةةدمات
وتسويقها 1وتقوا

ناذة السياحة ذيج ذنا ر اامة منها:

 .1املادة األولية:
وا م مقومات

ناذة السياحة امساسةية وتتضةم الماريةات واممةاك امثريةة

والحضارية التة تتميةن بهةا منطقةة ذة صخةرر 2وتمثةا القيمةة ام ةيية ليمنةتج السةياح
وتتكو م ىسمي :

3

 .1.1اجلوانببب الطبيعيببة :وتتمثةةا ف ة المنةةا ر الطبيعيةةة السةةاحرة الرةةو اليطي ة

الربةةاا

والاابةةات والسةةهوا وامنهةةار والبحةةار والثيةةوا الميةةاال المعدنيةةة بيئةةة خابةةة حيوانةةات
د

نباتات

وصحرار.

 .2.1اجلوانب غري الطبيعية :وتتمثا ف المد الحضارية ناطحات السحاا مد الماا
خةةدمات حضةةارية متميةةنة م ة فنةةادق ومطةةاذا موا ةةات اآلثةةار التاريخيةةة اممةةاك
الدينية.
 .2رأس املال:
لرص

المةاا صاميةة فة تسةهيات وخةدمات ماليةة مهمةة تسةها ذمييةة اىتنةاء المنةتج

السةةةياح وترويرةةة اىت ةةةاديا ويعمةةةا ذيةةةج تةةةوفير البنيةةةة التحتيةةةة وامساسةةةية ليمشةةةاريع
السةةياحية وتنشةةيطها ويحسةة صسةةةاليا وطةةرق التعامةةا السةةةياح مةةع اآلخةةري وخا ةةةة
السةةيا  .4فإنشةةاء ص مشةةروع سةةياح يحتةةاا إلةةج رص
ذاما م ذواما الركا يتطيا ر و
السيا

مةةاا معتبةةر كمةةا ص تطةةوير ص

صمواا كبيرة لتستكما شةكيها وخةدماتها فة رةكا

فنرا ذميية الركا السياح تتوى

ذيج اكا الرك المها مهما تميةنت المنطقةة

السياحية بعواما الركا امخرر الطبيعية و ير الطبيعية منها.5
 -1أحمد محمود مقابلة ،صناعة السياحة ،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2009 ،ص .21
 -2ماهر عبد العزيز توفيق ،مرقع سابق ،ص .92
 -3نعي الظاهر وسراب إلياس ،مرقع سابق ،ص .31
 -4عبد الكري يعقوب حافظ ،اإلدار ال ندجية والسياحية ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2010 ،ص .222
 -5ماهر عبد العزيز توفيق ،المرقع ن سه ،ص .92
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صناعة السياحة

الفصل األول:
 .3الدعاية واإلعالن والرتويج:
ناذة السياحة ف ن ر اإلذةا حيةا وصمةا يةراال الشةخ

ذبةر وسةائا اإلذةا

وبالتال يرمع المعيومات ذ طريق النشرات وال ور وذندما تتوفر ل حوافن السةياحة
يقتنع بالرحية ويدفع ثمنها وانا يقع ذيج ذاتق اإلذةا النةاري الرهةود التسةويقية لرةكا
السيا

فنرا اإلذا معناال نرا السياحة.1
إ تورة الشةةخ

إلةةج منطقةةة مةةا يعتمةةد بالدررةةة امولةةج ذيةةج اإلذةةا والتةةرويج

والدذاية من لا يسبق ص شااد اكال المنطقة م ىبا ويرا ص يدفع مبالاهةا مقةدما كالنقةا
واإليواء وانا ييعا اإلذا الريد والواضي دورا كبيرا ف توري السةيا ولهةكا السةبا
بدصت الكثير م الدوا تركن ذيج نوذية اإلذانات التة ت ةدراا ذة مناطقهةا السةياحية
منها م امسباا المهمة لنرا

ناذة السياحة.2

 .1العمل:
يعتبر حقا

ناذة السياحة والس ر مخننا اائا ليطاىة ف مرةاا اسةتخداا المةوارد

البشةةرية وتهيئةةة العمةةا بمسةةتور محية وذةةالم  .إ كةةا ذمةةا واحةةد م ة مرمةةوع ثمانيةةة
صذماا ف العالا يمك اذتبارال ناتج ذ

ناذة السياحة والس ر ب ةورة مباشةرة صو يةر

مباشةةرة .وتةدخا ضةةمنها امذمةةاا ال ةةايرة فة المنةةاطق الري يةةة التة تعنةةج بال ةةناذات
التقييديةة وصيضةا امذمةاا النراذيةة لاةرض تةوفير الطعةاا إلةج السةيا  .وتعتبةر المنةاطق
الري يةة وبعةض مراكةن المةد التة تعةان مة نسةا بطالةة مرت عةة اة المسةت يدة حيةةث
يكو مسةتور التطةور ا ىت ةاد صىةا لةكا فةإ دخةوا العمةا فة مرةاا
يساذد ذيج إيراد فر

ةناذة السةياحة

ذما كبيرة حتج ف المنةاطق الري يةة .ويحتةاا العمةا فة مرةاا

ناذة السياحة إلج موارد بشرية سياحية مدربة وم ايةة حتةج تسةتطيع ص تة د دوراةا
بنرا
ف
والعك

م

ناذة السياحة ذبارة ذ تقديا خدمات إلج السةيا ويعتبةر المةورد البشةر

ناذة السياحة س يرا لبيدال وذند تقديم لخدمة ريدة فإ اكا ينعك
حيي.3

 -1نعي الظاهر وسراب إلياس ،مرقع سابق ،ص .32
 -2ماهر عبد العزيز توفيق ،مرقع سابق ،ص .20
 -3ماهر عبد العزيز توفيق ،المرقع ن سه ،ص .92
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ذيج البيةد ككةا

صناعة السياحة

الفصل األول:
 .1النقل:
ييعا النقا دورا مهما ف تطوير ونرا السياحة ف ص

مكا معي م العالا

فإ توفر وسائا الموا ات السريعة والمريحة وتوفر طرق الموا ات يساذد ذيج
نرا

ص

منطقة سياحية وخا ة إكا توفرت لها كافة وسائا النقا البرية والبحرية

والروية .إ السائي ذندما ي كر ف نيارة منطقة ما فأوا ما ي كر ب او طريقة وسهولة
و سرذة الو وا .لهكا السبا فإ نرا السياحة ف ص منطقة كانت يرا ص ي احب
تطور وتقدا ف كافة مرا ت النقا الممكنة.1
 .2البنية التحتية:
وتتمثا البنية التحتية ف مرموع الخدمات امولية الوارا توفراا لقياا ص مشةروع
سةةياح بمعنةةج ص يكةةو المنةةتج صو المشةةروع السةةياح متكةةاما وتتمثةةا اةةكال الخةةدمات
اموليةةة وامساسةةية ف (شةةبكات الميةةاال -الكهربةةاء -خطةةوط الهواتةة  -الطةةرق السةةةريعة-
المةةوان  -السةةكأ الحديديةةة -المطةةارات -الوكةةا ت السةةياحية -مكاتةةا إيرةةار السةةيارات-
المرشةةدي السةةياحيي  -ال نةةادق -الخةةدمات م ةةرفية -الرذايةةة
وتختي

اكال الخدمات م بيد آلخر حسا مستور تقدا كا بيد.2

 -1نعي الظاهر وسراب إلياس ،مرقع سابق ،ص .32
 -2عبد الكري يعقوب حافظ ،مرقع سابق ،ص .222
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ةةحية -امم ة واممةةا )

صناعة السياحة

الفصل األول:

املبحث الثاني :خصائص وآثار صناعة السياحة
تعد

ناذة السياحة صحد المداخا الهامة المساامة ف حا المشاكا ا ىت ادية لما

توفرال م ذمات صرنبية وخيق فر
ر و

اممةةةواا المحييةةةة ور و

ذما رديدة باذتباراا نشاطا اسةتثماريا يسةتقطا
اممةةةواا امرنبيةةةة فةةة مختيةةة

المشةةةاريع السةةةياحية

المباشةةةرة والمشةةةاريع المكميةةةة ليسةةةياحة وكافةةةة ال ةةةناذات الماكيةةةة لقطةةةاع السةةةياحة
باحتيارات المختي ة كما تسةاذد السةياحة ذيةج فةتي صسةواق رديةدة ليسةيع المحييةة خا ةة
تيةةأ المتعيقةةة بال ةةناذات التقييديةةة الت ة تمثةةا مةةوروث البيةةد المسةةتقبا ليسةةيا

كمةةا صنهةةا

تسااا ف تنمية المنةاطق النائيةة والري يةة باإلضةافة إلةج ص السةياحة تمثةا إحةدر وسةائا
الت ااا والتاى الثقاف والحضار بي الشعوا.
ويةةرر كثيةةر م ة المهتمةةي بقطةةاع السةةياحة بةةأ لهةةا دورا اامةةا ف ة تنميةةة وتطةةوير
الروانا ا ىت ادية وا رتماذية والبيئية ف المرتمعات اإلنسانية ب
إ اةةكال ال ةةناذة
ولكلأ فا منا

ة ذامة.

تخيةةو م ة الروانةةا السةةيبية صسةةوة ببقيةةة ال ةةناذات امخةةرر

م اإللماا باآلثار المتعددة لهةكال ال ةناذة حيةث يمكة درء المشةاكا و

تعنيةةن المنايةةا ذنةةد تنميةةة القطةةاع بةةالطرق الت ة تعنةةج باحتيارةةات الحاضةةر ومتطيبةةات
المستقبا.
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صناعة السياحة

الفصل األول:

املطلب األول :خصائص صناعة السياحة
ناذة السياحة إلج استثمار الموارد الطبيعيةة والبشةرية المتاحةة فة اإلىيةيا

تهد

صو الدولةة كالشةواط الرمييةةة صو المنةاع المعتةدا الةةداف صو المنةاطق الربييةة صو الاطةةاءات
الرييدية صو المنارات الدينية والتاريخية وامثرية مرتكنة ف كلأ ذيج موارداا البشةرية
السياحية المدربةة والم ايةة واة فة كلةأ

تختية

ذة امنشةطة ا ىت ةادية امخةرر

الت تسعج إلج استااا الموارد الطبيعية المتاحة كالم ايد والموارد المعدنية والاابات.
ويمك ح ر صاا خ ائ

ناذة السياحة فيما يي :

 .1تعد السياحة نشاطا اىت اديا متنايدا صو متضاذ
فيمةا يتعيةق بالةدخا وا سةتخداا السةياحيي

1

الطبيعة وب ورة مطةردة وخا ةة

وت سةير كلةأ ص إىةداا السةيا ذيةج اإلن ةاق

وتحويا نقوداا إلج ذمات الدولة الت ينورونها م صرا تسديد تكالي

الخةدمات التة

يحتارونها إلةج رانةا مشةترياتها مة الهةدايا والتةككارات يعنة كلةأ انتقةاا النقةود مة
وىنوات ومستويات متعددة باإلضةافة إلةج اسةتخدامها صكثةر مة

السيا إلج ذدة صشخا

مرة ذ طريق انتقالها مة حةائن إلةج آخةر ممةا ية د إلةج تنايةد الةدخا واةو مةا يطيةق
ذيي بالمضاذ

ر ا انتقاا رنء م اكال اممواا إلج خارا المنطقة السياحية م صرا

توفير خامات ومةواد ومتطيبةات
السياحية المتنايدة فه م خ ائ

ةناذة السةياحة .صمةا فيمةا يتعيةق با سةتخداا صو العمالةة
ناذة السياحة الت تت ة

بهةا ن ةرا حتيارهةا

إلج صذداد كبيرة م الموارد البشرية السياحية ص صنها توفر فةر

ذمةا مذةداد كبيةرة

مة

المسةتخدمي

المتخ

مة

ذمالةة

يةر م ايةة وص ةحاا الك ةاءات العاليةة والخبةرات

ة وا القور العامية المرتبطةة ب ةورة مباشةرة ب ةناذة السةياحة إك تورةد

صذماا صخرر ترتبط ب ناذة السياحة ب ورة ير مباشرة كبعض الخدمات الت تسةتمر
ف التوارد والممارسة طالما السياحة ىائمة كنشاط.
 .2تتأثر

ناذة السةياحة بعةامي صسةعار السة ر والخةدمات السةياحية ومسةتور المةداخيا

لألفراد ب ةورة كبيةرة ص تتايةر بسةهولة ىةرارات السةيا وتورهةاتها بةالتايرات التة
تحدث فة كةا مة

تكةالي

صنشةطة السةياحة ومسةتور المةداخيا فتنايةد تكةالي

الرحيةة

 -1محموود خموويس الزوكووة ،صووناعة السووياحة موون المنظووور القارافووي ،دار المعرفووة القامعيووة للطبووع والنشوور والتوزيووع ،اإلسووكندرية ،الطبعووة
الثالثة ،2002 ،ص .212 -210
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صناعة السياحة

الفصل األول:
السياحية إلج منطقة صو دولة ينتج ذن ضع
صو تنةاى

اإلىباا ذيج الس ر إليهةا مة صرةا السةياحة

ذةدد الييةال السةياحية فيهةا واة ن ة

مستور الدخا صو تنايدت تكالي

النتيرةة التة تحةدث إكا مةا انخ ةض

وصذباء المعيشة ف دوا الطيا السياح .

 .3خا ةةية التايةةر الكبيةةر ليطيةةا السةةياح والةةك يتةةأثر بعوامةةا خارريةةة

يمكة التنب ة

بطبيعتهةةا وحرمه ةا ومةةدااا وخا ةةة ص نمةةط السةةياحة الدوليةةة الت ة يقطةةع فيهةةا السةةيا
مسافات طويية ليو وا إلج المكا المق ود يتسا بارت اع التكالي

يشترأ فيها

لكلأ

إ نوذيةةة خا ةةة مة امفةةراد يتةةأثرو سةةيبا وبشةةدة بامحةةداث المثيةةرة كعةةدا تةةوفر اممة
وا سةةتقرار ف ة بعةةض اممةةاك السةةياحية صو معاناتهةةا م ة ذةةدا ك ايةةة مرافةةق الخةةدمات
كالكهرباء والمياال.
 .1ذدا ىابيية المنةتج السةياح ليتخةني ذيةج ذكة

العديةد مة ال ةناذات امخةرر التة

ت يي منتراتها ليتخني ل ترات نمنية معينة وبما يت ةق وحرةا المعةروض منهةا وصسةعارال
وخا ة ص الطيا السياح يت ة

بالموسةمية فة مع ةا امحةواا ممةا ية د إلةج ذةدا

ثبةةات مسةةتويات التشةةايا فة

ةةناذة السةةياحة لةةكا تسةةعج الم سسةةات السةةياحية وال ندىيةةة

الخا ةةة ذيةةج ورة الخ ةةو

إلةةج ا دخةةار خةةاا فتةةرات الةةكروة مة الموسةةا السةةياح

لتعويض تناى
.1

العائد خاا باى شهور السنة.

عوبة استقطاا السيا وتعكر ضما ركبها سنويا إلةج ن ة

اإلىيةيا السةياح لكثةرة

الماريات السياحية ف صىاليا العالا المختي ة وتبةاي مامحهةا وطبيعتهةا ممةا يعنة اتسةاع
العةةرض السةةياح العةةالم

وبالتةةال ضةةع

إمكانيةةة تةةردد السةةائي ذيةةج ن ة

المنطقةةة

السياحية صكثر م مرة واحدة لكلأ تسعج الموارد البشرية السةياحية وبكافةة الوسةائا إلةج
استقطاا السيا وإرضائها وإيرةاد نةوع مة امل ةة والوفةاء لةديها ليمةنار السةياح ذيةج
صما العودة مةرة صخةرر .ممةا يبةرن صاميةة الماريةات وتعةدد وسةائيها فة
الت تضا العديد م الخبرات المتخ

ة.
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صناعة السياحة

الفصل األول:

املطلب الثاني :آثار صناعة السياحة
يمك تحديد مختي

آثار

ناذة السياحة ف النقاط التالية:

أوال :اآلثار االقتصادية
تررع امامية ا ىت ادية ليقطاع السياح إلج مسةاامت فة العديةد مة المتايةرات
ا ىت ادية الرئيسية م حيث كون م درا مهما ليدخا ب ة ة ذامةة ومةوردا مة مةوارد
ة خا ةة كمةا يعةد ذن ةرا مة ثرا فة تنشةيط ا سةتثمار وخيةق فةر

النقد امرنب ب

ذمةةا رديةةدة والمسةةاامة فةة النةةاتج المحيةة وتنميةةة التةةوان ا ىت ةةاد وا رتمةةاذ
ويمك توضيي اكال اآلثار كما يي :

ليسكا

 .1أثر صناعة السياحة على ميزان املدفوعات:
تمثا

ناذة السياحة صحد م ادر العمات ال عبة ف مينا المةدفوذات وتقةا

امامية ا ىت ادية ليسياحة مة خةاا تأثيراةا ذيةج ميةنا المةدفوذات داخةا الدولةة مة
خةةةاا حو ةةةية اإليةةةرادات السةةةياحية واإلن ةةةاق السةةةياح النارمةةةة ذةةة النشةةةاط السةةةياح
الدول .1
ويمثةةا الميةةنا السةةياح ىيةةدا مندورةةا لحركةةة السةةياحة ال ةةادرة والةةواردة والتة
يعبةةر ذنهةةا بةةاإليرادات السةةياحية التة ت هةةر فة الرانةةا الةةدائ مة الميةةنا

صمةةا حركةةة

السياحة ال ادرة فت هر ف الرانا المدي ل والنشاط السياح ب ة ة ذامةة يقةوا ذيةج
حركة سياحية مندورة كاابا وإيابا بمعنج ص الدولة تكو م ةدرة ومسةتوردة ليسةائحي
ف ن

الوىت.
وية ثر الةةدخا السةةياح ذيةةج ميةةنا المةةدفوذات والميةةنا الترةةار تةةأثيرا مباشةةرا

ويتحدد اكا امثر بالقيمة ال ةافية ليميةنا السةياح ونسةبتها إلةج القيمةة ال ةافية ليميةنا
الترار سواء كانت سيبية صا إيرابية .ولك يسااا النشاط السياح بامثر ا يرةاب ذيةج
ميةةنا المةةدفوذات يرةةا ت ةةاد الضةةاوط الت ة يمارس ةها النشةةاط السةةياح ذيةةج ميةةنا

 -1عبير عطية ،التنمية السياحية على المستويين الدولي والمحلي ،قامعة اإلسكندرية ،مصر ،2001 ،ص .131
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الفصل األول:

المدفوذات م خاا نيادة الطيا ذيةج السةيع الماديةة والخدميةة المسةتوردة فة الحةا ت
التالية:

1

 صثناء بناء البنية التحتية ليخدمات الانمة لينشاط السياح ؛ ذند التشايا المباشر ليوحدات السياحية؛ ذند بناء صو تشايا الوحدات اإلنتارية الماكية ليوحدات السياحية؛ ذند إن اق السائي امرنب ف البيد الم در ليخدمة السياحية ذيج شراء سيع مستوردة؛ ذندما ينيد المواطنو م إن اىها ذيج السيع المستوردة. .2صناعة السياحة والعمالة:
يمثا ىطةاع السةياحة م ةدرا رئيسةيا ليتو ية
والدراسات إلج ص ال ر

والعمالةة حيةث تشةير اإلح ةائيات

الو ي ية ف ىطاع السةياحة تنمةو بمةا يقةارا الضةع

مقارنةة

بالقطاذات ا ىت ادية امخرر وطبقا إلح ائيات المن مة العالمية ليسياحة لسنة 4914
فإ السياحة تستوذا تقريبا  %11م إرمال التو ي
وتشةةةما السةةةياحة واةةة
الترارية الت

العالم .2

ةةةناذة مركبةةةة الكثيةةةر مةةة ال ةةةناذات وصورةةة امنشةةةطة

تناا تعتمد ذيج المورد البشةر اذتمةادا رئيسةيا كمةا تت ةا بكثيةر مة

القطاذات اإلنتارية امخرر كقطاع التشييد والقطةاع ال ةناذ والنراذة
والتةةأمي

والقطاذةةات الخدميةةة امخةةرر .إلبةةران دور السةةياحة ف ة تحديةةد حرةةا ونوذيةةة

القور العامية تردر اإلشارة إلج المتايرات الم ثرة ف كلأ وا :
 -حرا رص

ىطةاع البنةوأ

3

الماا المستثمر ف ىطاع السياحة وما يتولد ذن م فر

ذما رديةدة فة

اكا القطاع وف القطاذات القائمة ذيي ؛
 -نوذيةةة المةةوارد البشةةرية التة تولةةداا

ةةناذة السةةياحة والتة تتبةةاي بةةي العمالةةة يةةر

الماارة وص حاا الك اءات والخبرات المتمينة؛
 -نوذية الخبرات المتاحة ف اإلىييا السياح ومستور صدائها؛

 -1دالل عبد الهادو ،اجتصاديات صناعة السياحة ،دار ال تح للطباعة والنشر ،مصر ،2002 ،ص .21
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Edition 2013, p02.
 -3محمد خميس الزوكة ،مرقع سابق ،ص .212 -211

2
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الفصل األول:

 التايير الك تحدث الموارد البشرية ف اكا المراا ذيج الخريطة القومية ليقور العاميةوتونيعها ذيج امنشطة ا ىت ادية والخدمات المختي ة؛
 -ذدد العاميي بال عا ف

ناذات النقا والس ر رتباطها الوثيق بأنشطة السياحة.

وىد صرريت دراسات حوا مدر تأثير السياحة ذيج العمالة وخي ت إلج ما يي :

1

 بالنسبة لي نادق تورد و ي ة واحدة رديدة ذيج امىا لكا رفة؛ -بالنسبة لباى النشاطات السياحية تةوفر و ةائ

رديةدة بنسةبة  %91مة ذةدد الو ةائ

الت تنشأ ف القطاع ال ندى ؛
 -بالنسةةبة لقطاذةةات الخةةدمات المرتبطةةة بالسةةياحة تةةوفر ن ة

ذةةدد فةةر

العمةةا الت ة

توفراا ال نادق والمح ية النهائية ص السةياحة تخيةق  4791و ي ةة لكةا رفةة فةإكا كةا
يخطط إلنران  499رفة فندىية رديدة فإ ذدد الو ائ

المترتبةة ذيةج كلةأ يكةو فة

حدود  119و ي ة رديدة مباشرة و ير مباشرة.
 .3صناعة السياحة واملستوى العام لألسعار:
ممةةةا شةةةأ فيةةة ص السةةةياحة كايراةةةا مةةة القطاذةةةات اإلنتاريةةةة تنيةةةد مةةة اإلنتةةةاا
وا ستهاأ وبكلأ تميا امسعار إلةج ا رت ةاع نتيرةة رت ةاع مسةتور المعيشةة ونيةادة
الطيةةا ذيةةج صنةواع رديةةدة مة السةةيع والخةةدمات وخا ةةة إكا لةةا يسةةتطع المعةةروض منهةةا
موارهة الطيا ذييها اكا التركةن النمةان والمكةان فة ا سةتهاأ السةياح يكثة
الطيةةا ذيةةج الخدمةةة السةةياحية ممةةا ي ة د إلةةج ضةةاوط تضةةخمية تةةنعك
امسعار والت تولد آثارا ذامة صامها:

مة

ذيةةج ارت ةةاع

2

 بالنسبة آلثاراا ذيج ا سةتهاأ ية د ارت ةاع امسةعار إلةج اسةتبعاد شةرائي ارتماذيةةمحييةةة ذ ة شةةراء بعةةض السةةيع المتاحةةة ف ة سةةوق الدولةةة الم ةةدرة ليسةةياحة لم ةةيحة
السةةائحي الةةكي يقةةدرو ذيةةج شةةرائها بةةالثم امذيةةج وتةةنداد خطةةورة اممةةر إكا كانةةت
السيعة ضرورية؛
 ي د ارت اع امثما إلج نيادة ن قات اإلنتاا ف ا ىت اد المنتج ليخدمة السياحية ومةثا الحد م القدرة التنافسية ف السوق المحيية؛
 -1محمد خميس الزوكة ،مرقع سابق ،ص .219
 -2دالل عبد الهادو ،مرقع سابق ،ص ص .97-92

- 20 -

صناعة السياحة

الفصل األول:

 -ت د النيادة ف الطيا السياح إلج التوسع ف استخداا امرض مما ينع

المضةاربة

العقارية اممر الك يبعد اممواا ذ مرا ت ا ستثمار المنترة.
صخيةةرا ي ةة ّعا ا رت ةةاع المسةةتمر فةة امسةةعار ذمييةةة الحسةةاا الانمةةة تخةةاك
ىرارات بشأ إىامة مشروذات رديةدة ن ةرا ل ةعوبة توىةع اترااةات امسةعار المسةتقبيية
ص التأثير ذيج القرارات ا ستثمارية ومنها ا ستثمار ف ىطاع السياحة.
 .1أثر صناعة السياحة على إعادة توزيع الدخل:
ت د

ناذة السياحة إلج تطوير وتنمية المناطق السةياحية التة تتةوفر بهةا منايةا

طبيعية ومناخية كالشواط والرباا ومنابع المياال والبحيةرات وكةكا المنةاطق التة تتميةن
بالمعالا التاريخية والدينية فاالبا ما تكو اكال المناطق محرومة م اإلذمةار والسةياحة
بامتداداا إلج اكال المناطق البعيدة تعيد التوان إليها نتيرةة ا سةتثمارات التة ت ةطحا
الدخوا ف المشاريع السياحية وبالتال تنيد م دخا المنشآت وامفراد ف اكال المناطق
نتيرة نشوء نشاطات فرذية تقوا ذيج السياحة ويترتا ذيج كلأ إذادة تونيع الدخا بي
المةد ومراكةن العمةرا والتنميةة الرئيسةية وبةي المراكةن السةياحية الرديةدة اممةر الةك
يخ

م الننو الري .1

 .1األثر املضاعف لصناعة السياحة:
إ ال كرة امساسةية لألثةر المضةاذ

ل ةناذة السةياحة اة ص المبيةل الةك يةدخا

ىطاع السياحة يدور ف حركة ا ىت اد الوطن دورات تتعةدد بحسةا ىةوة اةكا ا ىت ةاد
ويكو صثراا صكبر م ىيمة المبيل ام ةي

حيةث ية د اإلن ةاق ا سةتثمار فة القطةاع

السياح وككا اإلن اق ا ستهاك م رانا السائحي ف مقابا الح ةوا ذيةج الخةدمات
السياحية المختي ة إلج تنشيط القطاذات ا ىت ادية امخةرر وت

ةيا كلةأ صنة باإلضةافة

إلج نيادة حرا العمالة وتضخا المرتبات والمكافةآت التة تمثةا ىةوة شةرائية رديةدة نتيرةة
ليسةةياحة تسةةتخدا العمةةات التة تتح ةةا ذييهةةا الدولةةة فة اسةةتيراد بضةةائع وخةةدمات ممةةا
ي د إلج دورات رديدة م الشراء واإلن اق داخا الدولة.2
 -1خالد كواش ،مرقع سابق ،ص .22
 -2عبد الس أبو جحف وأحمود مواهر ،تنظوي وإدار المنشوآت السوياحية وال ندجيوة ،المكتوب العربوي الحودي ،،مصور ،الطبعوة الثانيوة،1777 ،
ص .22
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الفصل األول:

إ ص الدخا اموا البا ما ينقسا إلج شريحتي امولةج تخةرا م ىتةا صو نهائيةا مة
مررر التداوا ف ا ىت اد حيث تحرن لموارهة بعض المدفوذات فة
السيع الانمة ليتشايا صو معةدات وترهيةنات صو فة

ةورة اسةتيراد

ةورة تحةويات مة رانةا العمالةة

امرنبية صو كأربا ليمستثمري امرانةا .صمةا الرةنء الثةان فيسةتخدا فة التةداوا ويبقةج
نة

التقسةةيا ويتكةةرر اإلن ةةاق ذةةدة مةةرات ولةةكلأ يسةةمج مضةةاذ

الدراسات ذيج ارت اع ىيمةة المضةاذ

اإلن ةةاق .1وىةةد دلةةت

السةياح فة المنةاطق المتقدمةة بمةا يعةادا خمة

مرات ف حي يكو منخ ضا ف الدوا الناميةة مة  174إلةج  4مةرة ويررةع السةبا فة
كلأ إلج مدر اذتماد ا ىت اد الوطن ذيج كات فكيمةا حققةت المنطقةة السةياحية التكامةا
ف ىطاذاتها ىا التسرا وارت ع معدا المضاذ .2
 .2خلق وتنمية عالقات بني القطاع السياحي وبني القطاعات االقتصادية:
مةةةة الممكةةةة ص يةةةة د التوسةةةةع فةةةة إنشةةةةاء المشةةةةروذات السةةةةياحية صو تطةةةةوير
المشةةروذات الحاليةةة إلةةج تحقيةةق دررةةة معينةةة م ة التكامةةا بةةي القطاذةةات ا ىت ةادية
امخرر وىطاع السياحة صو ذيج مستور ىطاع السةياحة فة حةد كاتة فالتوسةع فة إنشةاء
المشةةروذات السةةياحية يسةةاذد ذيةةج توسةةع صو هةةور مشةةروذات رديةةدة تمةةار

صنشةةطة

اىت ةةادية وخدميةةة صخةةرر لمقابيةةة النيةةادة بةةافتراض نيةةادة ذةةدد السةةائحي وبالتةةال نيةةادة
الطيةةا ذيةةج المةةوارد الاكائيةةة الانمةةة إلذةةداد الوربةةات ونيةةادة فة الطيةةا ذيةةج امسةةرة
وميحقاتهةةا .لةةكا

يمكة ترااةةا اآلثةةار ا ىت ةةادية وا رتماذيةةة المتوىعةةة لتطةةور النشةةاط

السياح وتنميت ف خيق صنواع متعددة مة العاىةات الداخييةة بةي القطاذةات ا ىت ةادية
امخرر وما ينتج ذنها م منافع مباشرة و ير مباشرة كما يي :
 -تشريع استثمار ر و

3

اممواا الوطنية وتنويع استخدامها ف مشروذات رديدة؛

 ارت اع ح يية الدولة م اإليرادات والضرائا و يراا؛ استااا الموارد الطبيعية وخيق استخدامات رديدة لها؛ تشريع وتنمية توسع القطاذات الخدمية امخرر المساذدة ليقطاع السياح ؛ -1عبير عطية ،مرقع سابق ،ص .122
 -2عبير عطية ،المرقع ن سه ،ص .122
 -3زيد منير سلمان عبوو ،االجتصاد السياحي ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2002 ،ص ص .27 -22
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الفصل األول:
 -نيةةادة مقةةدرة الحكومةةة ذيةةج خيةةق فةةر

رديةةدة ليعمالةةة ذ ة طريةةق إنشةةاء مشةةروذات

اىت ادية رديدة.
 .9تنمية وحتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي بني األقاليم:
ف ة حالةةة ىيةةاا الدولةةة بإنشةةاء وتونيةةع المشةةروذات السةةياحية الرديةةدة سةةواء كانةةت
وطنيةةة صو صرنبيةةة فة امىةةاليا المختي ةة فةةإ اةةكا يمك ة ص ية د إلةةج تنميةةة وتطةةوير اةةكال
امىةاليا مة خةاا خيةةق فةر

ذمةةا رديةدة وتحسةةي مسةتور المعيشةةة وتطةوير اسةةتااا

المةةوارد الطبيعيةةة المتةةوفرة ف ة اةةكال امىةةاليا وتنميةةة وخيةةق مرتمعةةات حضةةارية رديةةدة
وإذةةةادة تونيةةةع الةةةدخوا بةةةي المنةةةاطق الحضةةةرية والري يةةةة .إضةةةافة إلةةةج إحةةةداث منةةةافع
اىت ادية لألىاليا ف الدولة والت تسااا ف تحقيق التوان ا ىت اد بينها وحةا الكثيةر
م المشكات فيها.1
 .8نقل التقنيات التكنولوجية:
سوق التقنية التكنولورية سةوق احتكةار لةي

مة السةها شةراء واكتسةاا التقنيةة

في والشركات الت تستثمر فة الخةارا ي تةرض صنهةا تسةتأثر بةامتاأ ىةدرات فنيةة يةر
متاحةةة لرخةةري  .فعيةةج المسةةتور السةةياح يمك ة ص يةةدفع ورةةود الشةةركات امرنبيةةة ف ة
مرةةاا تسةةويق وإنتةةاا المنترةةات السةةياحية وإدارة مرافقهةةا الشةةركات الوطنيةةة إلةةج تحةةديث
وتطوير صن متها الحالية حتج تستطيع ا ستمرار ف السوق .وتبرن صامية العقود اإلدارية
ب

ة خا ة ف اةكا الشةأ كأسةيوا لنقةا التقنيةات التكنولوريةة فة مرةاا إدارة ال نةادق

وم ة صمثيةةة اةةكال العقةةود مةةا اةةو مطبةةق بالنسةةبة لسيسةةية فنةةادق الهييتةةو ف ة رميةةع صنحةةاء
العالا.2

 -1زيد منير سلمان عبوو ،االجتصاد السياحي ،مرقع سابق ،ص .30
 -2عبد الس أبو جحف وأحمد ماهر ،مرقع سابق ،ص .12
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ثانيا :اآلثار االجتماعية والثقافية
ناذة السياحة كنشاط إنسان و اارة ارتماذيةة تسةود المرتمعةات المختي ةة التة
تتمتةةع بالماريةةات وذنا ةةر الرةةكا السةةياحية فتة ثر فيهةةا سةةيبا وإيرابةةا منهةةا تقةةوا ذيةةج
الت اذةةا المباشةةر بةةي ثاثةةة صطةةرا
المضي

اةة السةةائي والبيئةةة ا رتماذيةةة وصفةةراد المرتمةةع

مما ينةتج ذنهةا العديةد مة اآلثةار ا رتماذيةة والثقافيةة التة تة ثر ذيةج ذةادات

وتقاليد وىيا ومبادئ المرتمع المضي

سواء باإليراا صو السيا.

ويق د باآلثار ا رتماذية والثقافية لينشاط السياح

ر ةد كةا النتةائج ا رتماذيةة

والثقافيةةةةة ل ةةةةناذة السةةةةياحة والمامةةةةةي الخا ةةةةة بالسةةةةكا
والخ ائ

وسةةةةيوكها وذاىةةةةةاتها

الثقافية المتعيقة بامنشطة والعةادات والتقاليةد وال نةو

واآلداا والياةات

وامديةةةا وتتحةةةدد النتةةةائج ا رتماذيةةةة والثقافيةةةة لينشةةةاط السةةةياح تبعةةةا لمرموذةةةة مةةة
المتايرات داخا الدولة السياحية وتتمثا ف اآلت :
 -خ ةائ

1

السةائي الوافةد وحرةا ومسةتور وطبيعةة احتياراتة مة الخةدمات المختي ةة

باإلضافة إلج سمات ا رتماذية والثقافية؛
 مامي سةكا المنةاطق السةياحية المضةي ة ومةدر تأثراةا بامنشةطة السةياحية ومسةتورتماسكها الثقاف الك يحدد مدر استعداداا ليتأثر باآلخري ؛
 طبيعة العاىات المتبادلة بي السيا والسكا المحييي ف المناطق السياحية؛ مةدر روااذيج خ ائ

ةناذة السةياحة وتعةدد امنشةطة والخةدمات المرتبطةة بهةا والتة تةنعك
المحات العمرانية وصنماطها.

كما تختي

اآلثةار ا رتماذيةة والثقافيةة ل ةناذة السةياحة مة منطقةة سةياحية إلةج

صخرر وذموما يمك إرمالها فيما يي :
-ت د

ناذة السياحة إلج خيق فر

2

رديدة ليعمالة ف الدولة المسةتقبية ليسةيا ممةا

ي د إلج رفع مستور المعيشة ورفع المستور ا رتماذ ليدولة السياحية؛
 -تشرع

ناذة السياحة وتسها التحرأ ا رتماذ ونقا كثير مة العةاميي فة القطةاع

النراذ إلج العما ف ىطاع الخدمات مما ي د إلج تقييا ال وارق بي الدخوا ونيةادة
 -1محمد خميس الزوكة ،مرقع سابق ،ص .291
 -2ماهر عبد الخالق السيسي ،مبادئ السياحة ،مرقع سابق ،ص .122
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صناعة السياحة

التعييا والتدريا ورفع مستور الخدمات وبالتال رفع مستور المعيشة ف الدولةة

السياحية؛
ناذة السياحة إلج إذادة بعث ال نو المحييةة وال ةناذات اليدويةة والنشةاطات

-ت د

الحضارية ليسكا المحييي ف المناطق السياحية البعيدة ذ المد ؛
 -تعمةا

ةناذة السةياحة ذيةج إحيةاء التقاليةد المعماريةة المحييةة مةع احتةراا خ ةائ

المنطقة والبيئة والتراث.
وتنقسةا اآلثةار ا رتماذيةة والثقافيةة ل ةناذة السةياحة إلةج إيرابيةة وسةيبية واة
كاآلت :
 .1اآلثار االجتماعية والثقافية اإلجيابية:
وتتمثا اكال اآلثار فيما يي :
 .1.1تأثري صناعة السياحة على التطبور االجتمباعي :تعتبةر

ةناذة السةياحة نافةكة تطةا منهةا

الشةةعوا المختي ةةة ذيةةج بعضةةها الةةبعض حيةةث تسةةااا فة تةةوفير ا حتكةةاأ المباشةةر بةةي
صماا صفراد المرتمع ليتعر

الشعوا وبالتال تيعا السياحة دورا ااما ف توفير ال ر

ذيةةج امفكةةار وا اتمامةةات والثقافةةات امرنبيةةة المختي ةةة ليسةةائحي

واةةو م ةا يسةةااا ف ة

ان تاحها ذيج العالا الخارر ويساذد ذيج اكتسابها الكثير م القيا.1
 .2.1تأثري صناعة السياحة علبى اجلوانبب الثقافيبة :تعتبةر

ةناذة السةياحة وسةيية ارتماذيةة

لتنمية الثقافة بي الشعوا ومرتمعات الدوا السةياحية حيةث تكتسةا اةكال الةدوا المعةار
والخبرات والمهارات المختي ة م سائح الدوا القادمي إليها كالياةة وامفكةار السةييمة
مما يسااا ف رفع مستور ثقافة سكا امىاليا السةياحية إلةج رانةا ااتمةاا مسة ول اةكال
البيةةدا السةةياحية بنيةةادة فةةر

التعيةةيا والتةةدريا السةةياح

لتطةةوير مسةةتور العةةرض

السياح لديها.2

 -1عادل عبد هللا العنزو وحميد عبد النبوي الطواسي ،التسوويق فوي إدار الضويافة والسوياحة ،دار اليوازورو العلميوة للنشور والتوزيوع ،األردن،
 ،2013ص .123
 -2عادل عبد هللا العنزو وحميد عبد النبي الطاسي ،المرقع ن سه ،ص .121
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 .3.1تأثري صناعة السياحة على السكان :ي د تطور النشاط السياح ف منطقة سياحية
معينة إلج تنايد حرا سكان كنتيرة إليراد السياحة ليعديد مة الو ةائ

وفةر

العمةا

الت يسعج إليها امفراد مما ينشط الهررة إلج المنطقة السياحية ويتبع تنايد السكا فة
المناطق السياحية ارت اع ف الكثافة السكانية.1
 .1.1تأثري صناعة السياحة على العمران :تتعةدد الخ ةائ

العمرانيةة الناترةة ذة امنشةطة

السياحية وتتباي صنماطها تبعا لقوة ذواما الركا السياح ومسةتور ا سةتثمار السةياح
الك يحدد بدورال حرةا صنشةطة السةياحة ومرةا ت تأثيراةا ذيةج الروانةا العمرانيةة .لقةد
صوردت السياحة محات ذمرانية لا يك لها ورود م ىبا كالمنترعات السياحية الربييةة
والسةاحيية والتة

هةرت ذيةج الخريطةة السةياحية ليعةالا موا مةرة ذنةدما تةا بنا اةا

ستثمار بعض الخ ائ
ف :

الطبيعية ف مكانها وتتمثةا صاةا آثةار السةياحة ذيةج العمةرا

2

 ا اتمةاا بتةرميا وح ةوالكنائ

و ةيانة المبةان

امثريةة كات اماميةة التاريخيةة كالمسةارد

والق ور امثرية.

 -كثةرة صشةكاا اإلىامةة وخا ةة ال نةادق التة تشةكا نمطةا ذمرانيةا يضةا

إلةج امنمةاط

العمرانية ليمدينة السياحية.
 .2اآلثار االجتماعية والثقافية السلبية:
وتتمثا اكال اآلثار فيما يي :

3

 .1.2التحوالت االجتماعية :يتطيةا النشةاط السةياح ا اتمةاا بالمنةاطق السةياحية المختي ةة
وتعميراا وإذداداا ستقباا السيا بما ف كلأ صماك اإلىامة المختي ة ال نةادق القةرر
السةياحية والمنترعةات باإلضةافة إلةج مراكةن الترفية وطةرق الموا ةات وكلةأ
با ستعانة بأحةدث الطةرق التكنولوريةة وصسةاليا الحيةاة الع ةرية والتة تتولةد ذنهةا ىةيا
وتقاليد رديدة و ير مألوفة ب ةورة سةريعة وم ارئةة بالنسةبة لسةكا اةكال المنةاطق واة

 -1محمد خميس الزوكة ،مرقع سابق ،ص .299
 -2محمد خميس الزوكة ،المرقع ن سه ،ص .271
 -3نعي الظاهر وسراب إلياس ،مرقع سابق ،ص ص .72-79
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صناعة السياحة

ذةادة تختية

نشة وا

ذة موروثةاتها الحضةارية وا رتماذيةة والمعةايير الخيقيةة التة

وتربوا ذييها مما ي د إلج تحو ت وتايرات ركرية ف اكال المرتمعات.
 .2.2انتشار عوامل الفساد والتدهور االجتماعي واألخالقي :تعان بعةض الةدوا مة انخ ةاض
اإلمكانيات المتاحة ف الوىةت الةك ت ةد إلةج اةكال الةدوا صنمةاط

مستويات المعيشة ونق

م السائحي بعاداتها ا ستهاكية وىدراتها المالية مما ي د إلج اترةاال نسةبة مة صبنةاء
اكال الدوا إلج محاولةة تحقيةق مكاسةا ماديةة سةريعة وإ كانةت بوسةائا يةر مشةروذة
فت هةر فئةة الوسةطاء والمشةرعي
المرةا ت والمةروري

لةبعض

ليسةوق السةوداء والمسةتايي
ةور ا نحةرا

ليسةائي فة مختية

تحةت مسةميات متعةددة مثةا التسةيية

والترفي والمتعة والراحة.
 .3.2التصادم الثقايف :ذادة ما ينشأ ذ اختا

امفكار وا ترااات والمعار

والياة بةي

مةةواطن الةةدوا المضةةي ة والسةةائحي مشةةكات ذديةةدة يترتةةا ذنهةةا تعةةارض ف ة ال كةةر
وت ادا ف الثقافة وان

اا بةي شخ ةية كةا منهمةا وانعةداا الت ةااا بينهمةا اممةر الةك

يحدث شرخا ذميقا ف البناء السياح م دولة اكا التنانع ىد يمثا تحديا بناء ليرماذةة
المحييةةةة إكا مةةةا كانةةةت معبةةةأة فةةة إطةةةار إسةةةتراتيرية تنمويةةةة تعنةةةج بةةةإبران الخ و ةةةية
الحضارية ليمرتمع الم ةدر ليخدمةة السةياحية وتقةدا الوسةائا ال عالةة لتطةوير الشخ ةية
الوطنية والح ا ذيج الهوية الثقافية.
وىد يكو اكا التنانع سبيا ل قدا الهوية الثقافية لسكا المنطقة السياحية ومة ثرا
بالسةةيا ذيةةج إمكانيةةة تعبئةةتها ف ة إطةةار إسةةتراتيرية التنميةةة المسةةتدامة الت ة تركةةن ذيةةج
النشةةةاطات ا ىت ةةةادية المنترةةةة وذيةةةج تنميةةةة الخ و ةةةية الحضةةةرية لمرتمةةةع المق ةةةد
السياح .
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ثالثا :اآلثار البيئية
يشةةير تةةاريب

ةةناذة الس ةياحة إلةةج مسةةاامة البيئةةة بشةةكا كبيةةر ف ة تقةةدا النشةةاط

السةةياح وانداةةارال والمق ةةود بالبيئةةة كةةا مة البيئةةة الطبيعيةةة (المنةةاع المةةوارد المائيةةة
والتربة النبات الطبيع
م

الحيوانات البرية و يراا) إلج رانةا البيئةة البشةرية التة اة

نع اإلنسا (المبةان

المنشةآت المواىةع امثريةة التاريخيةة والبنةج التحتيةة) وتعةد

كا م البيئتي الطبيعية والبشرية ذوامةا رةكا سةياح تسةااا فة تحديةد اترةاال واختيةار
السائحي ليموىع السياح الم ضا ونتيرة لينمو السريع فقةد تولةدت مرموذةة مة اآلثةار
اإليرابية والسيبية ذيةج المرتمعةات فة مختية

المقا ةد السةياحية .وتنقسةا اآلثةار البيئيةة

إلج إيرابية وسيبية كما يي :
 .1اآلثار البيئية اإلجيابية:
إ التخطةةيط العيمة السةةييا ليتنميةةة السةةياحية يمكة ص ينةةتج ذنة العديةةد مة اآلثةةار
اإليرابية ذيج البيئة المحيطة بمختي

المقا د السياحية وم صامها:

1

 .1.1توجيه اإليرادات السياحية إىل مح اية البيئة واحلفباع عليهبا :لقةد ص ةبي ا اتمةاا بحمايةة
البيئة والمحاف ة ذييها م ا نشاا ت الضةرورية لمختية

الةدوا السةياحية ويررةع كلةأ

إلج ذواما نسبية صامها:
 نيةادة ا ترةةاال ا رتمةةاذ لقضةةاء العطةةا بالمنتناةةات والمنةةاطق الم توحةةة ليهةةروا مةفوضج المد وما خي النمةو ا ىت ةاد وا رتمةاذ مة آثةار سةيبية ذيةج المرتمعةات
بداخيها؛
 -نيادة الحر

ذيج تحقيق ا ستااا اممثا ليموارد السياحية المختي ة داخا الدولة مةع

المحاف ة ذييها م التداور (خا ة الموارد ير القابية ليترديد)؛
 -ا رتقاء بمستور رودة مختي

العنا ر البيئية؛

 -ا تراال العيم نحو النموكا المستداا ليتنمية.

 -1عبير عطية ،مرقع سابق ،ص .122
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 .2.1االرتقاء مبستوى الوعي البيئي والبوعي السبياحي :مة خةاا - 1الح ة ()Conservation
الةةك يرمة إلةةج ا سةةتااا المتعقةةا ليبيئةةة وم ة صاةةا مداخي ة إحةةداث تةةوان بةةي صذةةداد
السائحي والطاىة ا ستيعابية* إك صشارت إحدر الدراسةات بأنهةا تمثةا

ةماا اممةا ضةد

سوء استااا اإلدارة السياحية وا ف كات الوىت ضرورية لت اد الروانا السيبية.
 الوىاية ( )Préservationوالت ترم إلج ح ة البيئةة باذتباراةا مخننةا طبيعيةا ليمةواردالت نحتاا إليها.
 .2اآلثار البيئية السلبية:
إ النمةةو السةةياح السةةريع يةةر المخطةةط تنةةتج ذنةة الكثيةةر مةة اآلثةةار السةةيبية
المحيطة بمختي

المقا د السياحية وا :

2

 .1.2اإلضةةرار بةةالمواىع التاريخيةةة وامثريةةة نتيرةةة يةةاا الرىابةةة ممةةا ية د إلةةج هةةور
الممارسةةات الضةةارة بهةةكال المواىةةع ومنهةةا ذيةةج الخ ةةو

السةةرىات والتهريةةا لةةبعض

اآلثار.
 .2.2ا سةتعماا يةةر العقانة لةةألرض فالتوسةةع فة تشةةييد البنةةج التحيةة والبنةةج ال وىيةةة
لألنشةةطة السةةياحية صدر إلةةج امتةةداد اةةكال المشةةاريع إلةةج امراضة النراذيةةة وإلةةج منةةاطق
كات تنوع نبات وحيوان نادر.
 .3.2إبادة الكثير م الحيوانات البرية (كما او الحاا ف اإلبةادة الوحشةية الكبةرر ليعديةد
م حيوانات إفريقيا ب عا سياحة الس ار ).
 .1.2تيةةوث الهةةواء تيةةوث م ةةادر الميةةاال التيةةوث الضوضةةائ وتركةةن السةةائحي داخةةا
المد الكبرر.
 -1عبود الباسوط وفوا ،التنميوة السوياحية المسوتدامة بوين اإلسووتراتيقية والتحوديات المعاصور  ،مقلوة حقووق حلووان ،مصور ،العوودد ،2001 ،12
ص.112
* الطاجة االستيعابية أو الحاملة :تعتبر معيار من معايير التنميوة السوياحية المتواصولة وبالتوالي ف نهوا تمثول الحود الوزو ال يقووز تقواوزغ ،وإال
تصبح هزغ التنمية في أو مقصد سياحي ريور مسوتدامة و ريور جوادر علوى تحقيوق العاسودات االيقابيوة المنتظور  ،وتصوبح سولبياتها أكبور مون
ايقابياتها سواء اجتصاديا أو اقتماعيا أو بيسيا ،والطاجة الحاملة فكر مركبة من عد قوانب.
 الطاجة الحاملة الطبيعية :هي الحد الوزو يوسدو تقواوزغ إلوى أن تصوبح المسواحات األرضوية ريور جوادر علوى اسوتيعاب أعوداد السواسحين إلوىحدو ،تدهور في التقربة السياحية.
 الطاجة الحاملة االيكولوقية :هي حد الزيارات الزو يترتب على تقاوزغ آثار ايكولوقية ضوار بسوبب السواسحين أن سوه أو نتيقوة الخودماتالمقدمة له .
 الطا جة الحاملة الحضارية :تمثل عدد الزاسرين الزو يبدأ بعد تقاوزغ تدهور الموارد الحضارية والتاريخية واألثرية. الطاجة الحاملة السياحية :هي الحد الزو يبدأ بعد تقاوزغ انخ اض رضا الساسحين. -2سلي محمد خن ر وع ء حسين السرابي ،صناعة ال نوادق ةإدار وم واهي ) ،دار قريور للنشور والتوزيوع ،األردن ،الطبعوة األولوى،2011 ،
ص .117
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رابعا :أساليب تعظيم اآلثار اإلجيابية واحلد من اآلثار السلبية للنشاط السياحي
طالمةةا ص النشةةاط السةةياح يتاةةكر مةة البيئةةة والتةة تتمثةةا فةة ذوامةةا الرةةكا
المختي ة الطبيعية والبشرية فإ المحاف ة ذيج البيئةة السةياحية بنسةبة مائةة بالمائةة يتعةي
وى

استهاأ المةوارد السةياحية ص التوىية

يتعي إتبةاع مبةدص الحيطةة الهةاد

التةاا ليسةياحة واةو صمةر يةر ممكة لهةكا

إلةج تحقيةق سةياحة متواننةة تع ةا اآلثةار اإليرابيةة مة

خاا الرىابة والتوري وفعالية استخداا الموارد المختي ة وا لتناا برميةة مة التو ةيات
الت راءت بها المن مة العالمية ليسياحة وم صامها:

1

 .1مشاركة اجملتمع يف ختطيط التنميبة السبياحية :يرةا ص تكةو مشةاركة المرتمةع فة
خطة التنمية السةياحية مشةاركة إيرابيةة

تقت ةر ذيةج مرةرد التعييةق ذيةج الخطةة بةا

يرا ص ت ةا إلةج تاييةر وإضةافة كةا مةا اةو رديةد إلةج الخطةة ممةا يسةاذد ذيةج تع ةيا
اآلثار اإليرابية لينشاط السياح والحد م اآلثار السيبية.
 .2نشر الوعي السياحي :يتأتج الوذ السياح لةدر مةواطن المق ةد السةياح مة خةاا
إيمانها المطيق بأامية السياحة ودوراا ا ىت ةاد وا رتمةاذ

وآثاراةا اإليرابيةة التة

تعود ذييها وم انا يقع ذيج ذاتق كا القائمي وال اذيي ف النشاط السةياح مسة ولية
نشةةر اةةكا الةةوذ بةةي المةةواطني لضةةما تحسةةي ال ةةورة المعنويةةة ليسةةياحة ف ة كافةةة
القطاذات وتع يا اآلثار اإليرابية والتقييا م اآلثار السيبية.
 .3تنمية املوارد البشرية :يعد نق
صاا العقبات الت تق
السةةياح

صماا تقدا

الموارد البشرية الم اية إلدارة امنشطة السةياحية مة
ناذة السياحة وتنيد مة اآلثةار السةيبية داخةا المق ةد

لةةكا فةإ المطيةةوا اةةو ا رتقةةاء بمسةةتور المةةوارد البشةةرية السةةياحية مة خةةاا

توفير وسائا التكوي والتدريا مع ا ستمرارية ف كلأ ووفق متطيبات الع ر.

 -1عبير عطية ،مرقع سابق ،ص .123
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 .1التوزيع املكاني للنشاط السياحي :كيمةا اتسةع النشةاط السةياح وامتةد إلةج كافةة منةاطق
الدولة وب

ة خا ة المناطق النائية البعيةدة ذة العمةرا كيمةا انح ةرت اآلثةار السةيبية

وتعا مت اآلثار اإليرابية لكا تقع ذيج حكومات الدوا السةياحية مسة ولية تةوفير الحةوافن
لتشةةريع ا سةةتثمار السةةياح ف ة المنةةاطق النائيةةة والبعيةةدة ممةةا ينيةةد م ة فةةر

التةةوان

اإلىييم ف الدولة.
 .1احلرص على استخدام كل ما هو حملي :ص ا ذتماد ذيج القدرات الكاتية م رص

مةاا

وخبرات وذمالة كيما صمك كلأ ف بناء التنمية السياحية مما يسةمي بتقةديا منةتج سةياح
محي ة يميةةن المق ةةد السةةياح

اممةةر الةةك ي ة د إلةةج نيةةادة اآلثةةار اإليرابيةةة خا ةةة

ا ىت ادية وا رتماذية ل ناذة السياحة.
 .2األخذ مبفهوم السياحة املتواصلة (املستدامة) :الهادفة إلج إيراد توان بي حرا السةيا
مة رهةةة والمةةوارد السةةياحية مة رهةةة صخةةرر ص صنهةةا ذاىةةة بةةي الحاضةةر والمسةةتقبا.
فالسياحة المستدامة ا نقطة تاق ما بي احتيارات النوار والمنطقةة المضةي ة لهةا ممةا
ي ة د إلةةج حمايةةة ودذةةا فةةر

التطةةوير المسةةتقبي

بحيةةث تةةتا إدارة رميةةع الم ةةادر

بطريقة توفر الحارات ا ىت ادية وا رتماذية والروحية ولكنها ف ن ة
ذيج الواىع الحضر والنمط البيئ ليمق د السياح .
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الفصل األول:

املبحث الثالث :التسويق السياحي
لقد ناد ااتماا الدوا ف اآلونة امخيةرة ب ةناذة السةياحة ن ةرا مثراةا الكبيةر فة
نمواةةا ممةةا اسةةتورا ا اتمةةاا بةةالقرارات اإلبداذيةةة والتميةةن فةة ذمييةةة تسةةويق المنةةتج
الخدم ليسوق السياح الك يختي
ي ةن

ذ سوق السيع والبضائع امخةرر فقطةاع السةياحة

ضةةم ىطةةاع الخةةدمات فة كةةا الةةدوا بةةالر ا مة صنة يختية

ذة بقيةةة امنشةةطة

الخدميةة امخةرر كةو المنةتج السةياح مركةا يتشةكا مة سةيع وخةدمات فبينمةا يمكة
تخني العديد م السيع والمنترات فإ الخدمات
اليح ةة التة يتكةو الطيةا ذييهةا وبالتةال فةإ
السياحية تختي

ذ

رو

تقبا التخني بطبيعتهةا منهةا تنشةأ فة
ةرو

العةرض والطيةا فة السةوق

العرض والطيا ف صسواق السيع والمنترات امخرر.

املطلب األول :العرض السياحي
يتضةم العةرض السةياح فة ص دولةة سةياحية كةا مةا تمتيكة مة مةوارد سةياحية
مختي ةةة مثةةا ذنا ةةر الرةةكا والماريةةات السةةياحية الطبيعيةةة وال ةةناذية باإلضةةافة إلةةج
الخةةدمات العامةةة والخةةدمات السةةياحية الت ة تقةةدمها الدولةةة ليسةةائحي القةةادمي إليهةةا م ة
مختي

صنحاء العالا.1

أوال :تعريف العرض السياحي
يختيةة

العةةرض السةةياح ذةة العةةرض السةةيع صو المةةاد المورةةود فةة الةةدوا

المختي ة .فالعرض السياح م درال السوق السياح الداخي ص الدولة المستقبية ليحركةة
السياحية.2
وىد تةا تعرية

العةرض السةياح بأنة « :خيةيط مة ذنا ةر يةر مترانسةة والتة

ت خك مستقية ذ بعضةها الةبعض لتشةكا العةرض السةياح الةوطن صو الةدول » .3وين ةر
إلي صيضا ذيج صن « :مةا تقدمة المنطقةة السةياحية ومةا تحتوية مة مقومةات سةياحية سةواء

 -1ماهر عبد العزيز توفيق ،مرقع سابق ،ص .111
 -2صووبرو عبوود السووميع ،التسووويق السووياحي وال نوودجي ةأسووس علميووة وتقووارب عربيووة) ،المنظمووة العربيووة للتنميووة اإلداريووة ،مصوور،2009 ،
ص.121
3
- Robert Lanquard, Le Tourisme International, Série que sais-je?, Presses Universitaires de France,
Paris, 1981, p39.
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ناذية إضافة إلج الخدمات والسةيع التة تة ثر

صكانت ذواما ركا طبيعية صو تاريخية صو

ذيج امفراد لنيارة بيد معي وت ضيي ذ بيد آخر».1

ثانيا :مكونات العرض السياحي
لقد

ن

 Robert Lanquardالعرض السياح إلج ثاثة ذنا ر صساسية ا :

2

 -1مرموذةة التةراث المتكةو مة المةوارد الطبيعيةة الثقافيةة ال ةناذية والتاريخيةة التة
تريا السائي لاستمتاع بها؛
تعتبر العاما امساس ف ريا السيا

 -4مرموذة الترهينات والوسائا الت

يةر ص

ذةدا توفراةا يمنةع السةائي مة السة ر كوسةائا النقةا المختي ةة ووسةائا اإليةواء واإلطعةاا
والترهينات الثقافية والرياضية والترفيهية؛
 -9مرموذةة اإلرةراءات اإلداريةة المتعيقةة بتسةهيات الةدخوا والخةروا كات العاىةة
بوسائا النقا كتسهيات تأشيرات الس ر.
صما ت ني

المن مة العالمية ليسياحة ليعرض السياح فيعتبةر صشةما مة الت ةني
3

السابق إك يتضم سبعة ذنا ر ا :

 -1التراث الطبيع وما يحتوي م مقومةات طبيعيةة كالبحةار ومنةابع الميةاال وال ةحار
والرباا؛
 -4التةةةراث الطةةةاىو التقييةةةد

مثةةةا الطةةةرق التقييديةةةة المسةةةتخدمة فةةة إدارة الطةةةواح

واستخراا المياال؛
 -9التراث البشر وما يتضمن م تنوع ف صنماط الحياة كالعادات والتقاليةد والمعطيةات
الثقافية؛
 -2الروانا التن يمية واإلدارية والسياسية؛
 -1الروانةا ا رتماذيةة مثةا التركيبةات والبنيةات ا رتماذيةة والعرىيةة ليبيةد التربيةة
واإلذاا واإلشهار؛

 -1سراب إلياس وآخرون ،تسويق الخدمات السياحية ،دار المسير للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2002 ،ص .11
- Robert Lanquard et Robert Hollier, Le Marketing Touristique, Série que sais-je?, Presses
Universitaires de France, Paris, 1993, p12.
3
- Robert Lanquard et Robert Hollier, Ibid, p14.
2
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 -1التسهيات الخدمية كالنقا اإليواء اإلطعاا؛
 -9امنشطة ا ىت ادية والمالية.

وييتق الت ني ا السابقا ف كو العرض السياح يترسد فة مرموذةة ذنا ةر
ومقومةةات يةةر مترانسةةة مة حيةةث طبيعتهةةا إ صنهةةا متكاميةةة فيمةةا بينهةةا مة صرةةا إشةةباع
ر بات السائحي م اكال العنا ر السياحية المكونة ليمنتج السياح .

ثالثا :مواصفات العرض السياحي
يمك إرماا موا

ات العرض السياح فيما يي :

 .1قلة املرونة:
يق د بكلأ ذدا ىابيية العةرض السةياح ليتاييةر طبقةا مكواق ور بةات واترااةات
المستهيكي السياحيي فة المةدر الق ةير خا ةة العنا ةر الطبيعيةة والثقافيةة والتاريخيةة
بعكة

السةةيع الماديةةة امخةةرر التة تت ة

بالمرونةةة إلمكانيةةة تاييراةةا وتعةةدييها بسةةهولة

حتج تاءا مطالا السوق وصكواق المستهيكي والمشتري المرتقبي .1
 .2استقالل العناصر املكونة للعرض عن بعضها:
تتمين ذنا ر العةرض السةياح باسةتقاا ذنا ةرال ذة بعضةها حيةث يتضةي ص
المقومات الطبيعية مستقية ذة المقومةات ال ةناذية واةكال امخيةرة مسةتقية ذة الخةدمات
والتسهيات السياحية امخةرر فة حةي يتميةن ذةرض السةيع امخةرر با نةدماا الكامةا
ليعنا ر المكونة لها.2

 -1صبرو عبد السميع ،مرقع سابق ،ص .132
- Christiane Richter, Le tourisme, Publications Universitaires d’études Européennes, Genève, 1985,
p21.
2
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 .3استخدام املنتج السياحي يف أماكن تواجده:
يتمين المنتج السياح

واو العةرض السةياح فة اةكال الحالةة باسةتحالة تخنينة صو

نقي ة إلةةج مسةةتهيكي كمةةا اةةو الحةةاا ف ة السةةيع الماديةةة امخةةرر كطاىةةة اإليةةواء واآلثةةار
التاريخية والشواط والرباا واكا نتيرة لطبيعة اكا المنتج الك يرمع فة مكوناتة بةي
الخدمات والسيع المادية مما يستورا انتقاا السيا إلج مواىع توارد المنترات السةياحية
لاست ادة منها ف ذي المكا .1
 .4خضوع العرض السياحي للمنافسة الكاملة:
ن ةةةرا م السةةةوق العةةةالم يتميةةةن بكثةةةرة السةةةائحي باذتبةةةاراا المشةةةتري ليسةةةيعة
السةةياحية وكثةةرة ذةةدد الةةدوا السةةياحية ف ة العةةالا الم ةةدرة والمسةةتقبية ليحركةةة السةةياحية
والترةةان

الشةةديد فةة طبيعةةة ومكونةةات المنةةتج السةةياح فةة اةةكا السةةوق وذةةدا تةةأثير

المشتري والبائعي السياحيي ب ورة من ردة ف صسعار السيعة السياحية م السةعر يةتا
تحديةةدال بنةةاء ذيةةج الطيةةا مة رانةةا مايةةي المشةةتري السةةياحيي

صمةةا العةةرض فإنة يةةتا

بواسةطة ذةةدد كبيةةر مة البةائعي  .وبةةكلأ فةةإ السةةيعة السةياحية يتنةةاف

معهةةا رميةةع السةةيع

والخةةةدمات امخةةةرر وبخا ةةةة السةةةيع والخةةةدمات امساسةةةية التةةة تمثةةةا حارةةةات إنسةةةانية
ضرورية لكا فرد وبكلأ يخضع العرض السياح ليمنافسة الكامية.2

1

- M- Sellali, La production touristique, SNED, Alger, 1980, p 30.
 -2صبرو عبد السميع ،مرقع سابق ،ص ص .131-133
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ومما سبق يمك تيخي

خ ائ

العرض السياح ف الشكا التال :

شكل رقم  :01خصائص العرض السياحي

المصدر :صبرو عبد السميع ،مرقع سابق ،ص .131

رابعا :العالقة بني العرض السياحي وبعض املتغريات
يرتبط العرض السياح بمتايرات ا :

1

 .1األسعار:
يمكةةة القةةةوا ب ةةة ة ذامةةةة بةةةحأ العةةةرض السةةةياح يةةةرتبط ارتباطةةةا ىويةةةا بأسةةةعار
الخدمات السياحية م خاا ذاىة طردية بحيث إنة ذنةد ارت ةاع صسةعار المنةتج السةياح
يتر العرض السياح إلج ا رت اع نتيرة إىباا ذدد كبير م المسةتثمري إلةج ا سةتثمار
ف المشروذات السياحية المختي ة ن را لردور وربحية اكال المشروذات الت نشأت ذ
ارت اع امسعار مع إاماا باى العواما امخرر.

 -1صبرو عبد السميع ،مرقع سابق ،ص ص .112- 110
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 .2اإليرادات السياحية:

ي ثر العرض السياح تأثيرا كبيرا ف حرا اإليرادات السةياحية المحققةة مة حيةث
دررةةة ا اتمةةاا والعنايةةة بمقومةةات اةةكا العةةرض الطبيعيةةة ومسةةتور الخةةدمات السةةياحية
المرتبطة بهكال المقومات وبكلأ ياح صنة كيمةا تميةن العةرض السةياح وارت ةع مسةتواال
كلأ ذيج حرا اإليةرادات السةياحية المحققةة م الخةدمات الممتةانة تشةرع الطيةا

انعك

السةياح ذيةج شةرائها وكيمةا ناد حرةا الطيةا السةياح ال عةاا ارت عةت معة اإليةرادات
السياحية .وبالتال فالعاىة طردية بي العرض السياح واإليرادات السياحية.

املطلب الثاني :الطلب السياحي
الطيا بشكا ذاا او الكمية الت تنو مرموذة م المسةتهيكي شةرائها مة سةيعة
معينةةة وبسةةعر محةةدد ف ة نمةةا ومكةةا محةةددي  .1ولك ة بالنسةةبة ليسةةياحة فةةإ المسةةألة
لورود ذواما مختي ة ت ثر ذيج السائي ليس ر إلج منطقة ما وكلأ وفقا لعنا ةر

تختي

مختي ةةة كمةةدر تةةوفر وىةةت ال ةةراغ ومسةةتور الةةدخا وذيية فةةإ اةةكال العوامةةا تيعةةا دورا
ااما ف تحديد المنطقة المنو نيارتها.2

أوال :تعريف الطلب السياحي
لقد ذ ّر

الطيا السياح ذيج صن « :تعبيحةحر ذة اترااةات السةائحي لشةراء منةتج

سياح معي صو نيةارة منطقةة صو دولةة سةياحية بةكاتها ىوامة مةنيج مركةا مة ذنا ةر
مختي ة تمثا الدوافع والر بات والقدرات والحارات الشخ ية الت يتأثر بها المسةتهيكو
السياحيي م حيث اترااات الطيا ذيج منطقة معينة».3
كما ذ ّر

الطيا السياح بأن « :السوق السياح المرتقةا الةك تهةد

وتنشيط رميع الةدوا السةياحية مة مختية

إلةج إثارتة

دوا العةالا لتحقيةق صكبةر حركةة سةياحية وافةدة

من ».4

1

- N.Gregory Mankiw, Principles of Macroeconomics, Worth Publichers, Fourth Edition, United
States, 2006, p63.
 -2ماهر عبد العزيز توفيق ،مرقع سابق ،ص .117
 -3عمر قوابر الملكاوو ،التسويق ال ندجي ،مسسسة الوراق للنشر والتوزيع  ،األردن ،الطبعة األولى ،2012 ،ص .39
 -4إبراهي إسماعيل الحديد ،إدار التسويق السياحي ،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2010 ،ص .137
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صناعة السياحة

الفصل األول:

ثانيا :أنواع الطلب السياحي
يمك التميين بي ثاثة صنواع م الطيا السياح :

1

 .1الطلب السياحي العام:
يق د بالطيا السياح العاا او الطيا العاا ذيج إرمال الخدمات السياحية بشةكا
ذاا باض الن ر ذ الوىت والنوع والمدة وم انا يرتبط الطيا العةاا بالعمييةة السةياحية
ككا ولي

م برامر .

بنوع محدد منها صو ببرنامج خا

 .2الطلب السياحي اخلاص:
يرتبط الطيا السياح الخا
ور باتة ويخةت

ببرنةامج سةياح معةي يرةدال السةائي إلشةباع حاراتة

اةكا البرنةامج بإشةباع تيةأ الر بةات ومة انةا فةإ اةكا الطيةا ذيةج

برنامج معي يعتبر طيبا خا ا لعدد معي م السيا .
 .3الطلب السياحي املشتق:
يةرتبط الطيةا السةياح المشةتق بالخةدمات السةياحية المكميةة صو المكونةة ليبرنةامج
السةياح مثةا الطيةا ذيةج ال نةادق الطيةا ذيةج شةركات الطيةرا

الطيةا ذيةج شةركات

النقةا السةياح صو الوكةا ت السةياحية الطيةا ذيةج المةأكو ت وامطعمةة وتسةعج ص يةا
الةدوا لتحويةا الطيةا المشةتق إلةج طيةا خةا

ثةا طيةا ذةاا ذة طريةق تةوفير بةرامج

سياحية متنوذة وبأسعار مختي ة ككلأ.
2

وم ناحية صخرر يمك الت ريق بي نوذي م الطيا السياح :
 .1الطلب السياحي الفعال:
يتمين الطيا السةياح ال عةاا بأنة طيةا

ةريي مة رانةا السةيا لتةوافر ذوامةا

صامها الر بة وال راغ والقدرة ذيج الةدفع فضةا ذة ال ةرو

المناسةبة امخةرر .ويمثةا

اكا الطيا إرمةال السةيا الةداخيي صو القةادري ذيةج دفةع الن قةات السةياحية والمسةتعدي
ليقدوا ليبيد المعن .

 -1ماهر عبد العزيز توفيق ،مرقع سابق ،ص ص .111-111
 -2راد صالح ،اجتصاديات ال نادق ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،2010 ،ص .71
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صناعة السياحة

الفصل األول:
 .2الطلب السياحي الكامن:

الةكي يميكةو الةدافع ليسة ر مة صرةا

يشةما الطيةا السةياح الكةام امشةخا

السياحة ولكنها ير ىادري ذيج كلأ بسبا ىيود مالية صو وىتية.

ثالثا :خصائص الطلب السياحي
الت تمينال بشكا خا

يتمين الطيا السياح ببعض الخ ائ

صامها:

 .1احلساسية:
يعتبةر الطيةا السةياح

ذةال

الحساسةية ترةاال التاييةرات ا رتماذيةة والسياسةية
يةر المسةتقرة سياسةيا وصمنيةا اترةاال التايةرات

واممنية ليمناطق المستقبية ليسةيا  .فالبيةدا

ا رتماذية والتة تتعةرض ضةطرابات سياسةية

تسةتطيع رةكا السةيا إليهةا حتةج وإ

كانت صسعاراا منخ ضة.1
 .2املرونة:
يق ةةد بالمرونةةة ىابييةةة الطيةةا السةةياح ليتايةةر تبعةةا لي ةةرو

والمة ثرات المختي ةةة

ا رتماذية وا ىت ادية والسياسية .ويعتبر الطيا السياح ذال المرونة تراال التايةر فة
امسعار ص كيما انخ ضت امسعار ف منطقة ما ناد تةدفق السةيا إليهةا والعكة

ةحيي

كما ترتبط اكال المرونة صيضا بالدخا حيث ص نيادة الةدخا تةرتبط بهةا نيةادة فة الطيةا
السياح وانخ اض ف معاما المرونة ف حي ي د انخ اض الةدخا إلةج انخ ةاض فة
الطيةةا السةةياح ونيةةادة ف ة معامةةا المرونةةة .وتنطبةةق اةةكال العاىةةة ذيةةج امفةةراد كو
الدخوا المتوسطة والمحدودة صما بالنسبة لكو الدخوا المرت عة ردا فإ نيادة الميةا إلةج
السياحة

ترتبط كثيرا بنيادة الدخا با تتوى

 -1سراب إلياس وآخرون ،مرقع سابق ،ص .12
 -2صبرو عبد السميع ،مرقع سابق ،ص .101

- 37 -

ذيج ذواما صخرر كثيرة.2

صناعة السياحة

الفصل األول:
 .3التوسع:

يميا الطيا السةياح ذةادة إلةج التوسةع والنيةادة سةنة بعةد سةنة ولكة لةي
ثابت با بمعد ت مت اوتة متايرة م سنة إلةج صخةرر تبعةا لي ةرو

بمعةدا

المختي ةة سةواء فة

الدوا الم درة صو المستقبية ليسائحي .1
ويمك ترريي التوسع والنيادة ف الطيا السياح إلج العواما التالية:

2

 التقدا العيم والتكنولور الكبير الك حةدث فة العةالا ممةا صدر إلةج التقةدا الكبيةر فةوسائا النقا البر والبحر والرو ؛
 ارت اع مستويات المعيشة ونيادة الةدخوا فة كثيةر مة دوا العةالا الم ةدرة ليسةائحيممةةا صدر إلةةج ا اتمةةاا بالسةةيا كنشةةاط إنسةةان لة صاميتة وضةةرورت فة مرتمعةةات اةةكال
الدوا؛
 التقةةةدا الكبيةةةر فةةة مرةةةاا المعيومةةةات وا ت ةةةا ت الةةةك صدر إلةةةج تةةةوفير المعيومةةةاتوالبيانات وتحقيق ا ت اا الريد بي الدوا الم درة ليسائحي والدوا المستقبية لها.
العمةةا وصسةةاليا الحيةةاة السةةائدة ف ة الةةدوا الم ة ّدرة ليسةةائحي رعيةةت البيةةة

 -ةةرو

شعوا ومرتمعات اكال الدوا تتر إلج السياحة والس ر ونيةارة الةدوا امخةرر لممارسةة
مختي

امنشطة وامنماط السياحية المعروفة؛

 ااتمةةاا الكثيةةر م ة الةةدوا السةةياحية بمقوماتهةةا الطبيعيةةة وال ةناذية وخةةدماتها السةةياحيةبشةةكا ميحةةو ممةةا صدر إلةةج إىبةةاا الكثيةةر م ة السةةائحي لنيارتهةةا وا سةةتمتاع بمارياتهةةا
السياحية؛
 هور الرحات السةياحية الشةامية التة تن مهةا الشةركات السةياحية العالميةة فة مع ةادوا العالا بالتعاو مع شركات الطيرا بأسعار منخ ضة ممةا سةاذد كثيةرا ذيةج اتسةاع
الطيا السياح ف مختي

الدوا السياحية.

 -1عمر قوابر الملكاوو ،التسويق ال ندجي ،مرقع سابق ،ص .32
 -2صبرو عبد السميع ،مرقع سابق ،ص ص .102- 109
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صناعة السياحة

الفصل األول:
 .1املومسية:

يتسا الطيا السياح ذادة بالموسمية والت ت ثر ذيج اترااات وحرم فة فتةرات
الةةكروة وفتةةرات الركةةود تبعةةا لعةةدة ذوامةةا كالمناسةةبات الدينيةةة والوطنيةةة والعطةةا
واإلرانات وال رو

الطبيعية وككا اممنية.1

 .1عدم التكرار:
ذةةادة

يت ة

الطيةةا السةةياح ب ة ة التكةةرار ص ص تحقةةق دررةةة ذاليةةة م ة

اإلشباع والرضا لدر السيا

يعن ىيامها بتكرار ن

النيارة إلج ن

المنطقة فعند

توفر الماا والوىت فة مرحيةة ىادمةة فةإ السةيا ي ضةيو نيةارة منةاطق لةا يسةبق لهةا
مشاادتها م ىبا كمةا صنة

يعنة إشةباع ر بةات السةيا بةن

المسةتويات السةابقة فقةد

تكو صكثر صو صىا م كلأ.2
 .2املنافسة:
ف كثير م الحا ت وخا ة الدوا الت تمتيأ آثار ىديمة صو مقومات سياحية م
نع الخالق ي عا ذيج الدوا المنافسة منافستها ف اكا المراا واو مةا يرعةا الطيةا
السةةياح فةة اةةكال المقا ةةد يةةنداد مقارنةةة بالمقا ةةد امخةةرر كمةةا تعتبةةر اةةكال اآلثةةار
والمقومات السياحية مينة تنافسية تن رد بها الدوا المعنية فقط.3

رابعا :العالقة بني الطلب السياحي وبعض املتغريات
يرتبط الطيا السياح بمتايرات ا :

4

 .1األسعار:
يةةرتبط الطيةةا السةةياح بعاىةةة ىويةةة بين ة وبةةي بعةةض المتايةةرات وصامهةةا صسةةعار
السيعة السياحية ويق د بها صسعار البرامج السياحية الت تعرضها الشركات السياحية فة
امسواق الخاررية حيث تمثةا اةكال امسةعار المتايةر المسةتقا .صمةا الطيةا السةياح فإنة
يمثا المتاير التابع .وبدراسة وتحييا الطيا السياح بشكا ذاا يتضي ص نيادة امسةعار
 -1محمد عبد ال تاح الصيرفي ،مهارات التخطيط السياحي ،دار ال كر القامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،2009 ،ص .21
 -2ماهر عبد العزيز ،مرقع سابق ،ص .113
 -3سراب إلياس وآخرون ،مرقع سابق ،ص .19
 -4صبرو عبد السميع ،مرقع سابق ،ص ص .117- 112
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صناعة السياحة

الفصل األول:
السةياحية يقابيهةةا انخ ةةاض فة ا ترةةاال العةةاا ليطيةا السةةياح

والعكة

ةةحيي واةةو مةةا

ي سر العاىة العكسية بي الطيا السياح وامسعار.
 .2مستوى اخلدمات السياحية:
يمثةةا الطيةةا السةةياح انعكاسةةا لةةبعض المتايةةرات المسةةتقية امخةةرر ومةة بينهةةا
مستور الخدمات السياحية ف الدوا المسةتقبية ليسةائحي

فارت ةاع مسةتور اةكال الخةدمات

دليا ذيج تقةدا وتطةور اةكال الةدوا وااتمامهةا الكبيةر بتحقيةق التنميةة السةياحية بهةا فكيمةا
ارت ع مسةتور اةكال الخةدمات فة ص دولةة مةع ثبةات امسةعار صدر كلةأ إلةج اترةاال الطيةا
السةةياح إلةةج ا رت ةةاع تبعةةا لةةكلأ صمةةا إكا انخ ةةض مسةةتور الخةةدمات السةةياحية بهةةا اترة
الطيا السةياح إلةج ا نخ ةاض وابتعةد السةائحو ذة اةكال الدولةة إلةج دوا صخةرر صكثةر
ااتماما بمستور خدماتها السياحية.

املطلب الثالث :التسويق السياحي
تنداد الحارة ف السياحة إلج التن يا واإلدارة والبناء العيمة ال ةحيي ذيةج صسة
وم اايا إدارية وتسويقية وكلأ بسبا كونها

ناذة معقدة النشاطات ورهات اإلنتةاا وص

تطبيق ذيا التسويق ف السياحة يسمي بخيق إدارة سياحية تستطيع تحديد حارات العمةاء
فة السةةياحة واىتنةةا

ال ةر

الرديةةدة وتحويةةا السةائي المحتمةةا إلةةج سةائي فعية وخيةةق

الطيا ف السوق السياح .1

أوال :تعريف التسويق السياحي
يشب التسويق السةياح تسةويق الخةدمات ذيةج الةر ا مة اخةتا
السياح ذ بقية المنترات امخةرر .وذيةج اةكا امسةا

ذة ّر

طبيعةة المنتةوا

التسةويق السةياح بأنة :

«كلةأ النشةاط اإلدار وال نة الةك تقةوا بة المن مةات والمنشةآت السةياحية داخةا الدولةة
وخاررهةا لتحديةد امسةواق السةياحية المرتقبةة والتعةر

ذييهةا والتةأثير فيهةا بهةد

تنميةة

ونيادة الحركة السياحية القادمة منها وتحقيةق التوافةق بةي المنةتج السةياح وبةي الر بةات
والةةدوافع ليشةةرائي السةةوىية المختي ةةة» .2كمةةا ذة ّر
 -1فريد كورتل ،مرقع سابق ،ص .290
 -2صبرو عبد السميع ،مرقع سابق ،ص .32

- 12 -

التسةةويق السةةياح ذيةةج صنة  « :كافةةة

صناعة السياحة

الفصل األول:
الرهود وامنشطة المن مة والت يتا تأديتها بشةكا مةدرو

مة ىبةا كافةة مقةدم الخدمةة

السةةةياحية بعنا ةةةراا صو صرنائهةةةا المختي ةةةة والتةةة تهةةةد

إلةةةج إشةةةباع صكواق المتيقةةةي صو

الرا بي ف السياحة بشتج

وراا».1

ثانيا :عناصر التسويق السياحي
يقوا التسويق السياح ذيج ذنا ر ا :

2

 -1التسويق السياح ذمييةة إداريةة وفنيةة فة آ واحةد فهة تقةوا صساسةا ذيةج التخطةيط
ووضع سياسات تسويقية باذتبار كلةأ و ي ةة إداريةة وفنيةة مة حيةث المةنهج وامسةيوا
المستخدا ف ذميية التسويق؛
 -4التسةةويق السةةياح نشةةاط مشةةترأ بةةي مرموذةةة م ة الهيئةةات المختي ةةة والم سسةةات
السةةياحية المتعةةددة مثةةا شةةركات ووكةةا ت السةةياحة والس ة ر ال نةةادق البنةةوأ شةةركات
النقا ...؛
 -9التسويق السياح نشاط متعدد الروانةا ينبةع مة داخةا الدولةة باذتباراةا م ةدرا لة
حيةةث تقةةوا بتةةوفير المقومةةات المختي ةةة واإلمكانيةةات الماديةةة والبشةةرية الانمةةة لنراحةة
واستمرارال؛
 -2يةةرتبط النشةةاط التسةةويق السةةياح بتحقيةةق مرموذةةة م ة اماةةدا

المتنوذةةة الت ة

تقت ر ذيج مررد بيع البرامج السياحية ولكنها تتسع لك تحقق اإلشباع الكاما لر بات
وتطيعات السائحي القادمي الحالية والمستقبيية.

 -1محمد عبيدات إبراهي  ،التسويق السياحي ةمدخل سلوكي) ،دار واسل للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة الثالثة ،2002 ،ص .12
 -2أحمد الطاهر عبد الرحي  ،مرقع سابق ،ص .17
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صناعة السياحة

الفصل األول:

ثالثا :أهداف التسويق السياحي
يمك ح ر صادا

التسويق السياح ف النقاط التالية:

1

 .1إرضاء السياح :يعتبر التسةويق ذمييةة إرضةاء ليسةائي وذيية فةإ الهةد
تطبيةق مبةادئ التسةويق فة تقةديا الخةدمات السةياحية اةو إرضةاء المسةتهيكي

امساسة مة
إك

يمكة

ت ور م سسات سياحية ت كر ف حماية وروداةا دو الت كيةر فة إرضةاء العمةاء ومة
خاا ذميية التسويق المن ا فإ السيا يح يو ذيةج الخةدمات المناسةبة بأسةعار منافسةة
ف صوىات مناسبة وبطريقة مرضية وخدمات متائمة بشكا ريد وتوىعات وصكواق السيا .
 .2جعل االقتصاد التشغيلي ممكنبا :وكلةأ با سةتااا اممثةا ليمةوارد فتقةدير الم سسةة
لتوىعات المستهيكي يمكنها مة إدارة المةوارد والعةرض السةياح بمةا يتناسةا مةع الطيةا
واكا يقيا م ا ستااا ير اممثا ليموارد المتاحة إضافة إلج ااتماا الم سسةة بةالت وق
ذيج المنافسي والسيطرة ذيج المركن القياد ف السوق.
 .3حتقيبق األربباح :مة الضةرور ص تعمةا الم سسةات السةياحية وفةق طريقةة مخططةة
ومن مة حتج يسةتمر السةيا فة اسةتخداا خةدماتها مة

يةر انقطةاع واةكا ا سةتمرار بةا

شأ يساذد ف تحقيق امربا .
 .1إبراز صورة واضحة :إ اد

التسويق السياح او مساذدة الم سسةة فة إبةران

ةورة

واضةحة ذة المنطقةة السةياحية وإ مبةادئ التسةويق السةياح الحقيقة تعتبةر مة ثرة فة
خيق صو التخي

م ا نطباذات لدر السيا ف امسواق المستهدفة.

 .1التفوق على املنافسة :إ الممارسات التسويقية تسها إتباع اإلستراتيرية المناسبة حيث
يتا إنران صادا

الم سسات بمساذدة القةرارات التسةويقية ومة خةاا كلةأ فإنة

البةا مةا

تنري الم سسة السياحية ف رعا منتراتها ف المركةن الرائةد ممةا ي ةعّا ذيةج المنافسةي
دخوا امسواق السياحية صو المنافسة فيها.

 -1ع ء حسين السرابي وآخرون ،التسويق والمبيعات السياحية وال ندجية ،دار قرير للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،األردن،2011 ،
ص.12-19
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صناعة السياحة

الفصل األول:

خالصة:
يتضةي ممةا سةبق ص السةياحة ص ةبحت مة ال ةناذات الهامةة لمةا لهةا مة صاميةة
كبيرة ف دذا ذميية التنمية الشامية اىت اديا وارتماذيةا وثقافيةا وسياسةيا وص ةبحت تمثةا
مطيبا ارتماذيةا لكونهةا تعبةر ذة ر بةة إنسةانية فة التنقةا والترحةاا وت ةتي المرةاا لخيةق
فر

ذما وبكلأ تساذد ذيج حا مشكية البطالة ومطيبا اىت اديا منها تساذد فة نيةادة

حركةة العمةرا وتخطةيط المةد السةياحية وشةق الطةرق واسةتثمار المةوارد ا ىت ةادية
المتاحة واستخداا الموارد المحيية ف ت نيع المنترات الشعبية التقييدية التة تسةاذد ذيةج
الرةكا السةياح ورفةع مسةتور دخةوا امسةر .كمةا تسةاذد ذيةج تةدفق العمةات امرنبيةة
وركا ر و

اممةواا وفةتي المرةاا لاسةتثمار واةو مةا يرعةا السةياحة تشةكا م ةدرا

ااما م م ادر الدخا الوطن .
كمةا ص السةياحة

ةورة ليتطةور الحضةار لشةعوا العةالا بمةا تتضةمن مة نشةاط

إنسان ل صبعادال ا رتماذية والثقافية وا ىت ةادية فضةا ذة تعاميهةا وات ةالها بمختية
القطاذات اإلنتارية والخدمية وص ةبحت ىطاذةا لة صركانة وخ ائ ة وآثةارال واحتالهةا
مكانة اامة ف السياسة ا ىت ادية وا رتماذية والثقافية لكثير م الدوا.
كمةةا ياحة تعةةدد الم ةةاايا التة تناولةةت السةةائي ف ة امدبيةةات ا ىت ةةادية باذتبةةارال
صسا

ىياا النشاط السياح واتساع مرا تة اممةر الةك صسةها فة تنةوع صنمةاط السةياحة

تبعا لتعدد ىدرات ور بات السائحي

وصيضا بحسا المستويات ا ىت ةادية والتكنولوريةة

الت و يت إليها الدوا والمناطق السياحية.
إضةافة إلةج كلةأ فإنة

يمكة ت ةور تنميةة سةياحية دو تةوفر الهياكةا امساسةية

القاذديةة كشةبكات النقةا والموا ةات المرافةق الخدميةة التراريةة وال ةناذية ال ةرو
اممنية الانمة فإكا توفرت كا اكال الشةروط إلةج رانةا تةوفر صو وىبةا كةا شة ء المةادة
الخةاا المتمثيةة صساسةا فة المةوارد السةياحية (الطبيعيةة البشةرية التاريخيةة) وتكثية
العرض السياح وتنشيط الطيا ذيي تستطيع السةياحة ص تشةكا ىطاذةا اىت ةاديا يسةااا
ف التنمية ا ىت ادية وا رتماذية.
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الفصل الثاني:
إدارة املـــوارد البشـريـــة
السيـاحيـــة

إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

متهيد:
امتاات اإلاارا اإلاقتيديرياامإلقدماالا رإلاقبتا يمإلبتعتمدعااتإلمااشإلاقعلىا إلاقبتا

إل دا إل لا إل

تكدفمإليجبإلتخفيضعت،إلألل إلقرإليع قلإلط يقإلاقمؤسسمإلقتحييقإل هرافعت،إللاتجعاإلاهتمتمتتعاتإل
بتقبلااتاإلاقمااتر إلقنلسااتهإللقاالاةإلاقعضااديمإللقر اتا إلاقجساامتليم،إللمااهإلاا إل كا اإل دا إلاألرااإل
اآلقاالإلقدمعاات إلاقتاالإليلكداااإلبعاات،إلرلهإل هإليكاالهإلقا إلرل إلفاالإلاقتفكيا إللاتخاات،إلاقيا ا اا،إلكمااتإل
كاا اإل داا إلاقجلالاابإلاقمترياامإلفاالإلاقعماال،إللاهتماااإلبيضااتيتإلاألجاال إللاقحاالاف إلاقمتقياامإل
لتحسيهإلاقبيئمإلاقمتريم،إللاتخا،اإلاقتلميامإلاقبتا يمإلتاكلإلاقتار يبإلاقمعلالإلاقا ،إلي كا إل دا إل
إكساتبإلاقفا رإلمعات ااإلميكتليكيامإليسااتخرمعتإلفالإل رااإلاقعمالإلرلهإلاقساعلإلقتلميامإلاقمعاات ااإل
اقفك يمإل لإلاستامت هت .إل
لبظعاال إلمجمل اامإلمااهإلاقتوي ا ااإللاقتطاال ااإلكتقتياار إلاقتكللقاالجلإللبراياامإل ى ا إل
اقمع فم،إل رىإل،قكإلإق إلاتترارإلاقملتفسمإلبيهإلاقمؤسستاإلاقتلإلبحااإل هإلاقحدللإلاقتلإلتمكلعتإل
مهإلاقمحتفظمإل د إلمكتلتعتإلفلإلاقسلق.إل لرهتإلت إلاقتلىالإلإقا إل هإلاقسابيلإلسكتساتبإلاقيار اإل
اقتلتفساايمإللملاجعاامإلاقتحااريتاإليكمااهإلفاالإلاقعلىا إلاقبتا

إللفاالإلاقلظا إلإقيا إلكماال رإليجاابإل

اسستامت إلفي إللف ىمإليجبإلاسحتفتظإلبعتإلكمتإليجبإل هإلتحض إلكالإلاقيا ا ااإلاقختىامإلبا إل
بتسهتمت  .إل
لفاالإلخضاا إلهاا،ةإلاقتوياا ااإلباار إلاسهتماات إلبااتقملا رإلاقبتاا يمإلاقساايتحيمإليت اياارإلفاالإل
اقمؤسس اتاإلاقساايتحيم،إلحيااتإلتبيإللاااإلاارا اإلاقاارل إلاقمع ا إلاقاا ،إلتياال إلب ا إلتدااكإلاقماالا رإلفاالإل
اقمسااات راإل دااا إلتحيياااقإل هااارااإلاقمؤسساااتاإلاقسااايتحيم،إلكماااتإل هإلإرا اإلاقمااالا رإلاقبتااا يمإل
اقسيتحيمإل ىابحاإلتماالإلمعمامإللمساؤلقيمإلجارإلىاعبم،إلها،اإلألهإلتحيياقإلاقمؤسسامإلألهارافعتإل
ل د إل سعتإل فشإلكفتااإلاقخرمتاإللتحسيهإل رائعتإلم تبطإلبتكلإلكبيا إلب فاشإلكفاتااإللتحسايهإل
رااإلاألف ا ارإلاقعااتمديهإلبعااتإللظ ا اإلقلل ياامإلاقملااتاإلاقساايتحلإللكمااتإل،ك ا إلفاالإلاقفىاالإلاأللل.إل
لقبدلغإله،ةإلاقوتيمإليتطدبإلمهإلإرا اإلاقمؤسسمإلاقسيتحيمإلاقعملإل د إلتلميمإلقار ااإللمعات ااإل
لملاهبإلاألف ارإللك،اإلخدقإلاقملتخإللاقجلإلاقمالئميهإلقنبراعإلاقبت

.إل إل

ممااتإلساابقإلساايتلتللإلهاا،اإلاقفىاالإلاستجتهااتاإلاقلظ ياامإلارا ا اقماالا ر اقبت ا يمإلفاالإل
اقمبحتإلاأللل،إلليتط قإلقمعتمعتإلاق ئيسيمإلفلإلاقمبحتإلاقاتلل .إل
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

املبحث األول :االجتاهات النظرية إلدارة املوارد البشرية
د إلاق غ إلمهإللجلرإلاقعلاملإلاقمتجعمإل د إلاجت،ابإلاقسيتحمإلاقراخديمإللاقرلقيامإلفالإل
إلرلقاامإللاقتلسااشإلفاالإلاسسااتامت ااإلاقساايتحيم؛إلإسإل هإلهلااتكإلحييياامإلمعماامإلفاالإلهاا،اإلاقىااررإل
لهلإل هإلاقسيتحمإلتحتتجإلإق إلملا رإلبت يمإلمر بمإللمؤهدمإلتساتطيشإلملاكبامإلاقتطال إلاقحاتقلإل
لاقمستيبدلإلفلإلاقيطتعإلاقسيتحل؛إلله،اإلسإليتاتت إلإسإلماهإلخااللإللجالرإلإسات اتيجيمإللاضاحمإل
قتلمياامإلاقماالا رإلاقبت ا يمإلفاالإلاقمجااتلإلاقساايتحل،إلبحيااتإلياات إلفيعااتإلتتهياالإللتاار يبإلاقماالا رإل
اقبت يمإلاق اغبمإلفلإلاقعملإلفلإله،اإلاقمجتل،إلبمتإليؤر إلإق إلاقلعلضإلبعا،اإلاقيطاتعإلاقمعا إلفالإل
اقتىترإلاقرلل .إل
فتقعلى إلاقبت

إليمالإل سات إل مديامإلاقتطالي إلاقسايتحلإللهالإلاقعلىا إلاقماتحك إلفالإل

اقتطلي إللاقتلميمإلفلإلكتفمإلاقمجتساإلاقسيتحيم،إلق،اإلسبرإلمهإلاقملااممإللاقتلسيقإلبيهإلاقمالا رإل
اقمتريمإللاقبت يمإلاقمتتحامإلقتحيياقإل،قاك،إللستاكإل هإلتلميامإلاقمالا رإلاقبتا يمإلجا اإلسإليتجا إل
مهإلاقعملإللاقتطلي إللسإليمكاهإلتىال إلقطاتعإلسايتحلإلمتطال إلبارلهإلمالا رإلبتا يمإلمؤهدامإل
فملاكبمإلاقتطل إلاقس يشإلفلإلاقمع فمإللاقتيليمإلاقسيتحيمإلاقحريام،إللمالحيمإل كابإلرللإلاقعاتق إل
اقمتيرمم،إل حرإل لاملإللجتحإلاقيطتعإلاقسيتحل .إل

املطلب األول :مفاهيم أساسية حول إدارة املوارد البشرية
إه اارا ا بىافم تمام هال مديام تعبئام لتلجيا مالا ر اقمؤسسام اقمتريام ملعاتإل
لاقبت يم ماهإل جال تحيياق هارافعت ،لها،ا يعلال ه اارا ا كلتاتط تتضامه تاييه متكاتمديهإل
حارهمت يخا

اقمالا رإلاقبتا يم قدمؤسسام فال حايه يتعداق اقتاق اقااتلل بباتقل ملا رهاتإل

األخ ى،إللسيت إلاقتط قإلفلإله،اإلاقمطدبإلإق إلاقمفتهي إلاقمختدفمإلاقتلإلتلتلقااإلإرا اإلاقمالا رإل
اقبت يم .إل
إل
إل
إل
إل
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

أوال :مفاهيم حول إدارة املوارد البشرية
قيرإلب إلمفعل إل لإلمىطدحإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلحارياتإلفالإلاألربياتاإلاارا يامإلبعارإل
سدسدمإلمهإلاقتطل ااإلفلإلاقفك إلاارا

إلبر اإلبح كمإلاارا اإلاقعدميمإلاقتلإليعتبا إلف يار يكإل

تااتيدل إل ائاارهتإلاأللل.إلإ،إل كا اإلهاا،ةإلاقح كاامإلاهتمتمعااتإل دا إلاالتتجياامإلمااشإلإ طااتاإل همياامإل
قديدمإلق ضتاإلاقعتمديه،إلكمتإلسترإلمفعل إلاق جلإلاسقتىتر إللا تلي إلكاي إلمهإلاقمري يهإللهالإل
مفعاال إليؤكاارإل دا إلإمكتلياامإلتحفيا إلاقعااتمديهإلق يااتراإلإلتااتجيتع إلمااهإلخاااللإلاقعتئاارإلاسقتىااتر إل
لاقحاالاف إلاقمتقياامإللحاارهتإلبت تباات إلمااتإلكااتهإلمتىاال اإللقتئاا،إل لعااتإلهاالإلاقحتجااتاإلاقلحيااراإل
اقم تبطمإلبتقعمل .إل
لخاااللإلاقاالايليااتاإللاأل بعيليااتاإلمااهإلاقيا هإلاقمتضاالإللبتااتاي إلر اسااتاإلهاتلال ه،إل
تحااللإلاهتماات إلاارا اإلمااهإلاقعلرساامإلاالسااتليمإلإقا إلاقعالقااتاإلاالسااتليمإلبعاارمتإل ظعا اإلهاا،ةإل
اقر اسااتاإل هإلإلتتجياامإلاقملظاااإلتتااتا إلبتقض ا ل اإلبفعاالإل لاماالإلاجتمت ياامإللساايكلقلجيمإل
لقي إلفيطإلبفعلإلاقعلاملإلاقمتريمإلاقم تبطمإلبتىمي إلاقعملإللاقمكتفآاإللغي هت.إلل هإلمتت

إل

ل لاطاإلل حتسي إلاقعتمديهإلتتتا إلبفعلإلظ لاإلمعيلم،إلماالإل القاتاإلاقمجمل امإلللمات،جإل
اقييااتراإللمسااتلراإلاارا اإللغي هااتإلمااهإلاقظ ا لا،إلل هإلمتاات

إلل لاطاااإلاقعااتمديهإلتااؤا إل

باارل هتإل د ا إلإلتااتجيتع .إلكمااتإلتااتا اإل يضااتإلح كاامإلاقعالقااتاإلاالسااتليمإلبلماالإللا ريااترإلقاالاإل
اقليتبتاإلاقعمتقيمإلخاللإله،ةإلاقفت ا .إل
لخاللإلاقسبعيليتاإللاقامتليليتاإلماهإلاقيا هإلاقمتضالإلتاتعإلاسساتخرا إلاقفعاتلإلقمارخلإل
اقملا رإلاقبت يمإلبمتإليكفلإل يتراإلفعتقيمإلاقمؤسسمإللإتبتعإلحتجتاإلاقعتمديهإلفلإل،ااإلاقلقاا،إل
بت تباات إل هإلحتجااتاإلاقمؤسسامإللحتجااتاإلاقعااتمديهإلحتجااتاإلمتاات كم،إللي ك ا إلهاا،اإلاقماارخلإل
اقجريرإل د إل هميمإلإرا اإلاقعتمديهإلكمالا رإللقاي إلكعلامالإلإلتتجيام،إل إليلظا إلإقا إلاقعلىا إل
اقبت

إلكتستامت ااإلتحيقإل-إ،اإلمتإل ري اإلبفعتقيم-إل لائرإلطليدمإلاألجلإلقدمؤسسمإلفلإلتاكلإل

يتراإلفلإلإلتتجيتعت .إل
مااتإلفاالإلاقمجااتلإلاقساايتحلإلفياارإل خاا،إلرل إلإرا اإلاقماالا رإلاقبتا يمإليتسااشإلقيىاابحإل كا ا إل
تملسإللتخىىت،إلل ىبحإلارا اإلاقملا رإلاقبت يمإلرل اإلاست اتيجيتإليتطدبإلتلاف إلكفاتاااإل
متخىىمإلقم القامإلاقجلالابإلاقمتعارراإلماهإللتاتطتتعت،إلكماتإلتختدااإلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإل
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

اقسيتحيمإل هإلبتقلإلاقمؤسستاإلاألخ ىإلكللعتإلتعمالإلضامهإلىالت مإلقعاتإلخىاتئ

إلختىامإل

تؤا إلبتكلإلمبتت إللغي إلمبتت إل د إلطبيعمإل ملإلملا رهتإلاقبت يم .1إل
إهإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلاقسايتحيمإلتعاراإلإقا إلتحسايهإللل يامإلحياتاإلاقعمالإلقدعاتمديهإل
بمااتإليكفاالإلفعتقياامإل رااإلاقعااتمديهإلل ضااتئع ،إلل،قااكإلمااهإلملطدااقإل هإلاارا اإلاقجيااراإلقدماالا رإل
اقبت يمإلاقسيتحيمإليمكهإل هإلتكلهإلمىر اإلجله يتإلقتحسيهإلاقخرمتاإلاقميرمم.إل إل
يلجارإلاقيال إلاقعريارإلماهإلاقمؤسساتاإلاقساايتحيمإلاقكبيا اإلاقلتجحامإللاقتالإلي جاشإللجتحعااتإل
بر جمإلكبي اإلإق إلقار تعتإل دا إلاارا اإلاقفعتقامإلقملا رهاتإلاقبتا يمإللقار تعتإل دا إلاساتيطتبإل
لاختيت إللكا،اإلاسحتفاتظإلبمالظفيهإللماري يهإل دا إلر جامإل تقيامإلماهإلاقمعات اإللاقكفاتاا،إلقماتإل
تمدك ا إله ا،ةإلاقمؤسس اتاإلمااهإلسيتسااتاإلفعتقاامإللتمي هااتإلبتقتطبييااتاإلاقجيااراإلفاالإلمجااتلإلإرا اإل
اقملا رإلاقبت يمإلاقسيتحيم .إل
 .1التعاريف األساسية إلدارة املوارد البشرية:
تختداإلتع يفتاإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلبتختالاإللجعتاإللظ إلكتتبعتإللمؤقفيعات،إلفيارإل
فاإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلبتلعت:إل« مديمإلاسهتمت إلبكلإلمتإليتعدقإلبتقملا رإلاقبت يمإلاقتالإل
تحتتجعااتإل ياامإلملظماامإلقتحييااقإل هاارافعت،إللهاا،اإليتااملإلاقتلااتاإلهاا،ةإلاقماالا ر،إللاات ا ااإل دا إل
استخرامعت،إللىيتلتعتإللاقحفتظإل ديعت،إللتلجيععتإلقتحييقإل هرااإلاقملظمم،إللتطلي هت» .2إل
كمااااتإل

فاااااإلإرا اإلاقماااالا رإلاقبتاااا يمإل داااا إل لعاااات:إل«إرا اإلللظيفاااامإل ستساااايمإلفاااالإل

اقملظمااتا،إلتعماالإل د ا إلتحييااقإلاسسااتخرا إلاألمااالإلقدماالا رإلاقبت ا يمإلاقتاالإلتعماالإلفيعاات،إلمااهإل
خاللإلإست اتيجيمإلتتملإل د إلمجمل مإلمهإلاقسيتستاإللاقممت ستاإلاقمتعررا،إلبتكلإليتلافاقإل
مشإلإست اتيجيمإلاقملظممإلل ستقتعتإلليسع إلفلإلتحيييعمت» .3إل
كمتإل إلفاإلإرا ا اقملا ر اقبت يم بتلعت:إل«إحارى اقلظاتئا اسسات اتيجيم اقتالإلتعمالإل
د

فشإللتحسيه راا اقملا ر اقبتا يم بتقتاكل اقا ،يسامح بتقمساتهمم بفعتقيام فالإلاألرااإل

اقكدال قدملظمام،إلل،قاك اه ط ياق إيجاتر حساه تلافاق بايه حتجاتا اقملظمام ماهإلاقمالا رإل

-1إلقصي قحطان خليفة ،إدارة الموارد البشرية في المنشآت السياحية والفندقية ،جامعةة البلاةاا البطبيايةة ،ةليةة العابةة ،قسةو العلةوو الفندقيةة
والسياحية ،األردن ،الطبعة الثانية ،2512 ،ص .44
 -2سعاد نائف ال برنوطي ،إدارة الموارد البشرية (إدارة األفراد) ،دار وائل للنشر والبوزيع ،األردن ،الطبعة الثالثة ،2554 ،ص .14
 -3عمةةر وصةةفي عايلةةي ،إدارة المةةوارد البشةةرية المعاصةةرة (بعةةد اسةةبرابيجي) ،دار وائةةل للنشةةر والبوزيةةع ،األردن ،الطبعةةة األول ة ،2550 ،
ص.17
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

اقبت يم فل اقلقا اقحتقلإل ل فال اقمساتيبل ،لبايه مات هال متاتح ملعات راخال اقملظمامإل ل فالإل
سلق اقعمل».

1

متإلاقجمعيمإلاألم يكيمإلقدملا رإلاقبت يمإلفيرإل

فاإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإل د إل لعات:إل

«فااهإلاجتاا،ابإللاسااتيطتبإلاقياالىإل،ااإلاقكفااتاا،إللتلميتعااتإللاسحتفااتظإلبعااتإلمااهإل جاالإلتحييااقإل
األهرااإلاقتلظيميمإلبتقى إلقر إلممكهإلمهإلاقكفتااإللاسقتىتر» .2إل
لقااارإل

فااااإلإرا اإلاقمااالا رإلاقبتااا يمإلاقسااايتحيمإلبتلعااات:إل«معلااا إلتاااملقلإليضااا إلكااالإل

األلتاااطمإلاقمتعديااامإلباااتقملظفيهإلفااالإلاقمجاااتلإلاقسااايتحل،إللبتقتاااتقلإلاسهتمااات إلبلضاااشإللتلفيااا،إل
سيتستاإللب اماإلتكفالإلبلاتاإلتلظاي إلقدمالظفيهإلتسالرةإلاقعالقاتاإلاالساتليمإلاقتالإلتلاتاإلتعتللاتإل
لاييتإليحيقإلاألهرااإلاقم جلا» 3.إل
يستخد

إلمهإلاقتعت ياإلاقستبيمإلباتهإلمفعال إلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإليماالإلجا ااإلماهإل

اقعمديمإلاقتلإلتست رإلاقمؤسسمإلفلإلتحييقإل هرافعت.إللهك،ا،إلفإل إلبمج رإل هإليات إللضاشإلاستجاتةإل
لااست اتيجيمإلاقعتمم،إلفاإهإلاقم حدامإلاقاتليامإلتتماالإلفالإللضاشإل هارااإلاقمؤسسامإللتطلي هاتإل
إق إلخططإلفعديم،إللمهإلغي إلاقممكهإل هإليات إلتحيياقإلاألهارااإلرلهإلتالف إلاقمالا رإلاقمطدلبام،إل
لاقتلإلتتتملإل د إلاقملا رإلاقبت يم .إل
ليلبولإل هإلتكلهإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلج ااإلمهإلاقعمديمإلاقتلإليت إلمهإلخالقعتإلتحريارإل
إلاقمطدلبيهإللكيفيمإلاسستفتراإلملع ،إلبتاضتفمإلإقا إلكيفيامإلاقحىاللإل دايع إللكيفيامإل

األتخت

إرا تع ،إلكمتإليلبولإل هإلتتكتملإلبتكلإلتت إلمشإلكلإل مديتاإلاارا اإلاألخ ى.
مهإلخاللإلمت سبق يمكاهإلاقيالل باته إرا ا اقمالا ر اقبتا يمإلاقسايتحيم تخات
اقعلى إلاقبت

بجتلابإل

فل اقمؤسسمإلاقسيتحيم ملا ،سات م اقبحات لا إقا غتيام إلعتئا قدعمال فالإل

اقمؤسسمإللاسستولتا ه خرمتت  .إل
إل
إل
إل
1

- Jean- Marie Peretti, Gestion des ressources humaines, Vuibert, Paris, 2ème édition, 1998, p32.
 -2عبد العزيز علةي حسةن ،اإلدارة المبميةزة للمةوارد البشةرية (بميةز بةح حةدود) ،المةببةة العصةرية للنشةر والبوزيةع ،مصةر ،الطبعةة األولة ،
 ،9002ص .10
 -3قصي قحطان خليفة ،مرجع سابق ،ص .44
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .2تطور إدارة املوارد البشرية يف الفكر اإلداري:

إه إرا اإلاقمالا ر اقبتا يمإلبتاكدعت اقحاريت قيسااإللقياراإلاقسات م،إللإلمات هال لتيجامإل
قتطل اا راإلي جشإل عرهتإلإق إلبرايمإلاقال اإلاقىلت يم،إلتدكإلاقتطل ااإلاقتالإلساتهماإلفالإل
إظعت إلاقحتجمإلإق إللجلرإلإرا اإلمالا رإلبتا يمإلمتخىىامإلت

ا إلتاؤلهإلاقمالا رإلاقبتا يمإل

فالإلاقمؤسساتاإلكتفام،إلكماتإل ه اقمفعال اقحاريت ارا اإلاقمالا ر اقبتا يم مات هالإلإس لتيجامإل
قت اك آ اا ل فكت مختداإلمارا
آ اا ه،ةإلاقمرا
ه،ة اقمرا

اارا ا لاقتلظاي  ،لأله األما كا،قك يتعايه اساتع اضإل

ختىم متإلتعدق ملعت بتقملا ر اقبت يم لكيفيم إرا تعت.إلقير قس إلاقبتحاله

حسب ر جمإلتيت ب فكت هت إق االام مراخل ئيسيم هل 1:إل

ماارخلإلاارا ا اقعدمياام،إلماارخل اقعياللياام اسجتمت ياامإللاقماارخل اقحااريت ليساام إل
بتقمرخلإلااست اتيجل .إل
 .1.2مدخل اإلدارة العلمية:

هل مر سم اارا ا اقعدميم لمر سم اقعمديم اارا يامإل

يض ه،ا اقمرخل االت مرا
لاقمر سمإلاقبي لق اطيم.
 .1.1.2مدرسة اإلدارة العلمية:

سساعت ف يار يك تاتيدل إلFredrick w. Taylorإلفال اقفتا ا اقممتارا بايه -0981
0800إللمه افت اض ه اقعمتلإلكستق لا تبات ه مجا ر لسايدم إلتاتج تلىالإلتاتيدل إقا إل
األس

األ بعم قنرا ا لهل 2:إل

* البطةوير الحاياةي فةي اإلدارة :بمعلا

اساتبرال اقط ييام اقتج يبيام لاقعتالائيم فال اقعمالإل

بتقط ييم اقعدميم اقتل تعتمر د اقمباتر لاألسا

اقملطييام اقتال تاؤر إقا اسقتىاتر فالإل

اقح كمإللاسقتىتر فل اق مه .إل
* االخبيةار العلمةي للعةاملين :ل،قاك بتقتاكل اقا ،يسامح باتقتلافق بايه متطدباتا لظيفام معيلامإل
لمؤهالا اقتخ

اقم تح قتودعت .إل

1

- Jean Pierre Citeau, Gestion des ressources humaines, Éditions Armond Colin, Dalloz, 3ème édition,
2000, p16.
 -2هيةةثو حمةةود الشةةبلي ومةةروان محمةةد النسةةور ،إدارة المنشةةآت المعاصةةرة ،دار صةةفاا للنشةةر والبوزيةةع ،األردن ،الطبعةةة األولة ،2554 ،
ص.107-101
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

* االهبماو ببنمية وبطوير العاملين وبعليمهو :فتقعتمل حسب تتيدل قه يلاتا بتقطتقام اقمطدلبامإلملا إل
إسإلبعر ه يكله قري اسستعرار اقلفسل لاقبرلل قدعمل ،ل،قاك مات يجاب دا اارا اإلتالفي ةإل
ه ط يقإلتكليه اقعتمديه لتحسيه ظ لا مدع  .إل
* البعةاون الحاياةي بةين اإلدارة والعةاملين :إ ،لا بتامكاته اقتلفياق بايه غبام اقعتمالإلفال ياتراإل
ج ة لبيه غبم ىتحب اقعمل فل تخفيض تكدفم اقعمل ل يترا االتتجيم.
لقتحسيه راا اقعتمل لتحييق اقكفتاا االتتجيام كار تاتيدل

1

دا ضا ل ا اساتخرا إل

ر استاإلاقح كم لاق مه قدلىلل إقا اقط ييام اقمادا اقلحيارا ألراا اقعمالإل إلإقواتاإلكالإل
اقح كتاإلاقتلإلسإلتفيرإلفالإلاالتاتجإللجعالإل رلااإلاالتاتجإلق يبامإلماهإلاقعتمالإلحتا إلسإليضايشإل
اقلقاا ،لت ليار اقعتمالإلبحاتف تتاجيعلإليرفعا إقا

راا اقعمال ،ليتماال ها،ا اقحاتف فالإل

اق يترا فل األج .
ل دا اقا غ ماه تتكيارة دا اقتلظاي اقميكاتليكل قدعمال لاقا ،كاته محال التياترااإل
اقكاي يه ،إسإل ه اقفضل يعلر إقي فل إرختل بعاض اقممت ساتا فال إرا ا اقمالا ر اقبتا يمإل
كتع يا اقملىبإلللظت األجل لغي هات ماه اقممت ساتا اقتال يعمال بعات حتا إلاآله .كماتإل
تكدا بحتا قبلمإل ستسيم الطدق ملعت اقبتحاله فل مجتل إرا ا األف ارإللاقمؤسستا .إل
 .2.1.2مدرسة العملية اإلدارية:

سسعت هل

فاتيلل  Henry Fayolلكاته اقوا ض ماه األبحاتت اقتال قات بعاتإلهالإل

إيجتر اقسبل لاقلستئلإلاقكفيدم ب فش مستلى األراا لتحسيل  ،حيت لضش سا

لقلا ارإلكالإل

ماه اقتلظاي لاارا ا لقات إلبتحديال اقعمديام اارا يام لقسا اقعمال ل سا اقخا ائط اقرقييامإل
الجات األ ماتل ل،قاك بتحديدعات إقا إل جا اا بسايطم محاررا تحريارا مليات ،كمات اتقا يضاتإل
متااكالا إرا ياام خا ى كمتااكدم األجاال إللاقحاالاف ،إلكمااتإليعتبا إل للإلمااهإل رخاالإلمفعاال إل
اقعالقتاإلاالستليمإلفلإلاقعملإل إل ل إلتبل إلاقكاي إلماهإل فكات إلتاتيدل إللقكاهإل ضاتاإلقعاتإللالعإل
مهإلاقم للمإلبتقلسابمإلقدعالقاتاإلراخالإلاقملظمامإللكا،اإلجعالإلاقعتمالإليتمتاشإلبلالعإلماهإلاقح يامإل
اقتلإلت يرإلمهإلإلتتجيتا  .ليمكاه تيساي بحاتت لمالحظاتاإل"فاتيلل" إقا مالحظاتا ختىامإل
بتألىلل لاقمبتر إلاقعتمم قنرا ا ل خ ى ختىم بعلتى إلاارا ا للظتئا اقمؤسسم.
 -1عبد السحو أبو قحف ،أساسيات البنظيو واإلدارة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسةندرية ،2552 ،ص .71
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
فيمت يخ

إلاقمالحظتاإلاقختىم بتألىلل لاقمبتر اقعتمم قنرا ا ،قار فاتيلل 14

مبر ي ى لعت م لمإللقيسا مييرا بلظت معيه لهل كمتإليدل 1:إل
* باسةيو العمةل بةين األفةراد العةاملين :ل،قاك ماه جال تحيياق اقتخىا
لاقتخى

فل اقتعدي لاقتر يب؛ إل

* البةافؤ بين السةلطة والمسةؤولية:

ه اقسادطم لاقمساؤلقيم يجاب ه تساي ا جلبات إقا جلاب،إل

ألهإلاقسدطم برله مسؤلقيم تؤر إق
لي

فال راا اقلظاتئاإل

ر اسلضابتط ،لاقمساؤلقيم بارله سادطم تاؤر إقا إل

إلاقفعتقيم؛ إل

* النظاو:إلبمعل احت ا اقسدطم لاقيتلله لاقتعديمتا لاسلضبتط فل اقسدلك؛ إل
* وحدة إصدار األوامر :بمعل
* وحدة البوجيه :بمعل

ه يتدي اقعتمل األلام مه ئي

لاحر ل مت ا لاحر؛ إل

ه يكله اقملج اقلحير قدعمتل هل هرا اقمؤسسم؛ إل

* خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة؛ إل
* العدالة في المةافأة والبعويض؛ إل
* المرةزية :بمعل ت كي اقسدطم فل مستلى إرا
* بدرج السلطة:

تل؛ إل

تسدسل اقسدطم مه األ د إق األسفل فل تكل ه

لظيفل؛ إل

* البربيب :لاقميىلر ب لضش اقملا ر اقبت يم لاقمتريم فل متكلعت اقملتسبم قعت؛ إل
* المساواة :بمعل

ر اقتحي لاقتميي خالل اقتعتمل اارا

مش األف ار اقعتمديه؛ إل

* االسبارار في العمل :بحسه اختيت اقعتمديه لحسه تر يبع لاقعمل د ىيتلتع ؛ إل
* بنمية روح المبادرة:إلل،قك بإفستح اقمجتل مت اقعاتمديه ،لتتاجيش األفكات اقجريارا اقتال ماهإل
تتلعت تطلي اقعمل لخرمم هراا اقملظمم؛ إل
* بنميةة روح الجماعةة:إلإ ،يجاب تلميام فا ق اقعمال ،لاقتلسايق بايه األفا ار بتاكل يلمال لحإل
اقف يق .إل
إل

 -1أحمد ماهر ،البنظيو الدليل العلمي لبصميو الهياةل والممارسات البنظيمية ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،2554 ،ص .22
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الفصل الثاني:

لبتقلسبم قلظتئا اقمؤسسام بىافم تمام فيار لضاح فاتيلل 1ه جمياش لجا اقلتاتطإل
فالإلاقمؤسساتا س تخا ج اه خمسام لظاتئا هال :اقلظيفام اارا يام،إلاقلظيفام االتتجيام،إل
اقلظيفمإلاقمتقيم،إللظيفم األمه لاقلظيفم اقتجت يم .لهلت تجار ااتات ا إقا

لا

دا اقا غ إل

ماه تطال إلممت ساتا إرا ا اقمالا ر اقبتا يم فال بحاتت فاتيلل إس لا ماه بايه اقلظاتئاإل
اقخمسم اقستبيم اق،ك إلس تلجر لظيفم ختىام باتقملا ر اقبتا يم ،فيار كتلاا ضامه اقلظيفامإل
اارا يام تحاا إسا اقتلظياا،إلكاله فاتيلل ي كا

دا مات يتعداق باتقتلظيا ختىام تحريارإل

اسحتيتجتا مه اقعتمديه لاختيت ه .
 .1.1.2املدرسة البريوقراطية:

يعتبا ماتك

فيبا 2إلMax Weberإل ائار ها،ة اقمر سام ،لكاته معتىا ا قا لارإل

مر سم اارا ا اقعدميم لمر سمإلاقعمديم اارا يم ،لقار ى ه تداك اقلظ ياتا ىاتقحم فياطإل
بتقلسبم قدمتت يش اقىوي ا ،لا تب إللظ يت حلل اقبلتا اق سمل بتلعت اقلظ يام اقمادا اقتالإل
مه تتلعت تحييق اقفعتقيم اقتلظيميم.إلقيرإلجتاا لظ يتا متك
دا اقجيال

لتيجم قدر استا اقتلإلقت إلبعت

لاقكلاتئ  ،حيات لجار ه تداكإلاقملظماتا تتسا بيلا ار لإجا ااااإلل لظمامإل

ىات مم ل تايرا لبعيارا اه اس تبات اا اقتخىايم،إلاقتالا اقا،

كسابعت كفاتااإل تقيامإل

لتلظي محك .
لقع،ا بل متك إلفيب اقمر سم اقبي لق اطيم د اقمبتر اقتتقيم 3:إل
*إلاقتخى

لتيسي اقعمل هل ست

*إلاقتسدسل اقسدمل ض ل

اقلجتحإللهلإلفلإلاألست إلفك اإلتتيدل ؛

قتحرير القتا لاضحم بيه اق ؤستا لاقم ؤلسيه؛

*إلض ل ا لضش لظمم قديلا ر تحرر مت هل مسملح ب لمت هل ممللع؛
*إلض ل ا لضش لظمم قديلا ر تحرر خطلاا تلفي ،اقمعت ؛
*إليجب د اقلظت ه ييل

د اقعالقتا غي اقتخىيم ل ه يضمه اقحيترإللاقملضل يم

فلإلاقتعتمل مشإلاقعتمديه؛
 -1سعاد نائف البرنوطي ،إدارة الموارد البشرية (إدارة األفراد) ،دار وائل للنشر والبوزيع ،األردن،الطبعة الثانية ،2557 ،ص .25
 -2أحمد ماهر ،البنظيو الدليل العلمي لبصميو الهياةل والممارسات البنظيمية ،مرجع سابق ،ص .24
 -3محمد قاسو الاريوبي ،مبادئ اإلدارة (النظريات ،العمليات ،الوظائف) ،دار وائل للنشر والبوزيع ،األردن ،الطبعة الثانية،2557 ،
ص .24-24
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الفصل الثاني:
*إلاقجرا ا فل اقتعدي لاقتر يب ،لاألراا هل ست

اسختيت لاقت قيم قدعتمديه .إل

لبتق غ مه اقم ايات اقتال تيارمعت اقمباتر اقساتم اقساتبيم ،إس لا يمكاه اقيالل لعات سإل
تىدح فلإلاقلقا اقحتقل إس فل لظتئا محارلرا ،كتداك اقتال تساتعمل لساتئل إلتاتج بسايطمإل
ل تداك اقتال سإليتاكل فيعات ااباراع لاقمباتر ا هميام ،مات بتقلسابم قدملظماتا اقتال تتميا إل
بعمديااتا االتااتج اقمعيااراإلفااإهإلاقبلااتا اق ساامل لاقعالقااتا اق سااميم ،لاحتا ا اقيلا اارإل
لااج اااا اقىت مم ،يؤر إق خدق للعإلمه اقا لتيه ل ار اقح يام فال اقتىا اإل لارإل
ظعل اقمستجراا لكبا لح اقمبتر اإللااباراع .كمات ه ها،ا األسادلب ماه اارا اإلياؤر إل
إق تعل اقعتمديه بتلع يعتمدله كآسا ،متإليؤا سدبت د

رائع لإلتتجيتع  .إل

 .2.2مدخل العقالنية االجتماعية:

يض ه،ا اقمرخل كل مه مر سم اقعالقتا االستليم للظ يمإلاأللظمم .إل
 .1.2.2مدرسة العالقات اإلنسانية:

قير ظع ا اقحا ب اقعتقميام األلقا حتجام اقارلل إقا
اقتلظياا،إللماش تطال ح كام اارا ا اقعدميام لتيار

ياترا االتاتج لبتقتاتقل ياتراإل

دا اقالف

اقىالت ل ،بار بعاضإل

اقمتخىىيه فال إرا اإلاقمالا ر اقبتا يم فال اقظعال  ،ل،قاك قدمسات را فال بعاض األمال إل
ماال اقتلظياا لاقتار يب لاق
اسهتمات بتق

تيامإلاسجتمت يام لاألماه اقىالت ل ،لفال ها،ة اقفتا ا ت ايارإل

تيام اسجتمت يام قدعماتل ل لتائاإلم اكا قدخارمتا اسجتمت يام لاقت فيعيامإل

لاقتعديميم لااسكته.إلقير رى إلتتا ها،ة اقم اكا إقا إلبرايام ظعال إرا اا ل قسات ختىامإل
بتؤله اقملا ر اقبت يم،إلكته معظ األف ار اقعاتمديه بعا،ةإلاألقسات ماه اقمعتمايه باتقللاحلإل
االستليم لاسجتمت يم ،لكتلاا لتيجام ها،ا اسهتمات ه تتسسااإلمر سام اقعالقاتا االساتليمإل
بفضل متل قتله متيلإلElton Mayoإلفل اقفت ا اقممترا بايه ساللااإل 0829-0891فالإل
مىتلش اقعتلال ه إحرى كب اقلحاراا االتتجيام اقتال تمدكعات تا كم جلا الإلإقكت ياكإلفالإل
اقلسيتا اقمتحرا األم يكيم ،لكته اقعرا مه ه،ة اقبحلت هل ر اسم ظته اإلا تفاتعإلمعارلإل
رل اه اقعمل فل ه،ة اقمىتلش ،لكا،ا تاتاي ظا لا اقعمال اقمتريام دا إلإلتتجيامإلاقعاتمديه،إل
فكتلاا اقلتيجام بتقلسابم قدظاته ا األلقا هال ه اقعمال اق لتيلال اقمتكا إليسابب ضاج إل
اقعمتل لقديع مت يرفعع إق ت ك اقعمل ،مت بتقلسبم قدظته ا اقاتليام فايمكهإلاقيالل ه لتاتئاإل
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الفصل الثاني:

اقبحلت ق تتلقا لر حارلر تتكيار اقف ضايتا اقتال الطدياا ملعات بال تعاراإلإقا

كاا ماهإل

،قك،إلحيت كتفا ه لجلر لامال خا ى تاؤا فال االتتجيام لهال اقعلامالإلاسجتمت يامإل
لاالستليم،إلفير رى تعل اقعيلم اقتل خضععت متيلإلقدتج بم بتسهتمات إللإر اكعاتإلألهميتعاتإل
فل اقل تتا إق إلب،ل م ير مه اقجعر لتحييق إلتتجيم كب .1إل
قير جتاا لتتئا بحلت اقعتلال ه متعت ضم مش فكت إلاقح كم اقعدميم ،فير ابتاا هإل
اقعتملإليتتا بحلاف متريم ل خ ى معلليم ،ل ل س يمكه فل

حتل ماه األحالال ا تبات ةإل

لسيدم إلتتج،إلإ ،ه ه،ة األخي ا كا استجتبم قدعمل اق لتيلل ه االسته.
ليمكه تدخي

ه مبتر لظ يم اقعالقتا االستليم فل اقليتط األ بش اقتتقيم 2:إل

* إه اقمؤسسم بت ا ه كتئه اجتمت ل كله األف ار اق،يه يتكدللعت قريع احتيتجتاإل
اجتمت يم؛ إل
* هميم اقعالقتا اقلريم بيه اقعمتل فل ضته لرافعيتع لحل اقعمل؛ إل
* إه لتيليم اقعمل اقلتتجم ه اقتخى
* اقتتكير د

لتيسي اقعمل يؤر إق مدل اقعتمل لضج ة؛إل إل

هميم القتا اقتعتله لاقلر اسجتمت ل بتقميت لم مش لظمم اق قتبم ل لظممإل

اقحلاف .
ل ديا يمكاه اقيالل ه ح كام اقعالقاتا االساتليم اساتطت ا ماه خاالل مختدااإل
اقر استاإللاقبحلت اقتل قتما بعت ه تؤكر إلستليم اقعتمل ،لتعاريل اقكايا ماه اس تياترااإل
اقتل كتلا ستئراإلقبل ظعل هت ،لقير استفترا ها،ة اقمر سام ماه لتاتئا اقبحالت اقتال قتمااإل
بعت اقمر سم اقسدلكيم فل لف

اقفت ا ،لاقتل تكدا تطل اا لإضاتفتا كاا لاقعيام حياتإل

ك ا د ر اسم رلافشإللملجعتا سدلك األف ار .إل
إل
إل
إل
إل

 -1صحح الدين عبد الباقي ،االبجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسةندرية ،2555 ،ص .20-27
 -2أحمد ماهر ،اإلدارة (المبادئ والمهارات) ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،2557 ،ص ص .27-21
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الفصل الثاني:
 .2.2.2نظرية األنظمة:

تعر لظ يم األلظمم مه اقلظ يتا اقتل استعمدا فل اقتحديال بتاكل لاساش ،لقيار كاتهإل
لل ظعل قعت فل اقعدل اقطبيعيم ،اا التيداا إقا اقعدال اسجتمت يامإلبلاساطم ماتل اررإل
مهإلاقمفك يه 1ماتل سد ليكإلSleznickإل لبت سلل إلParsonsإلسلم 0818إللبداله Blanإل
سلمإل .0811قير الطديا لظ يم األلظمام ماه فكا ا ه اقكاتئه اقحالإلماه اقلتحيامإلاقبيلقلجيامإل
هل بت ا ه مجمل م ماه األجعا ا يمكاه ا تبت هات لحاراا تعمال ملفىادمإل لارإل خا ،كالإل
لحرا قلحرهت لمجملع ه،ة اقلحراا يتكل مت يع ا بتقلظت  ،بيلمت تعتب لظتمتإلف
لحرا مه ه،ة اقلحراا ،لتتت ك ه،ة األلظمم اقف

يات كالإل

يم لبتكل ملسج فال رااإلرل إلاقلظات إل

اقكدل لتحييق هراف  .ليتكله اقلظت مه اقعلتى اقتتقيم :إل
 مرخالا اقلظت  :لتتمال فل مختدا اقملا ر اقتل تتطدبعت مديم تتويل اقلظت ؛ إل اقعمديتا لاأللتطم اقتل ييل بعت اقلظت ؛إل إل مخ جتا اقلظت :إللتتمال فل لتتئا مديتا اقلظت لاألهراا اقتل يسع إق تحيييعت؛ إل -اقتو،يم اقعكسيم :هل بت ا ه معدلمتا م ترا تعب

ه ر جم تحييق اقلظت ألهراف ؛ إل

 اقتل يش :هل مديم تحرير قللاا تل يش مخ جتا اقلظت .لقار قات اقبيلقالجل اقلمساتل فاله ب تاللفال2إل von bertalanffyبإسايتطإلمفعال إل
اقلظات فال مجاتل اقعدال اقطبيعيام دا اقمؤسساتا بىافم تمام لاقمؤسساتاإلاسقتىاتريمإل
بىفم ختىم ،لألهإله،ة األخي ا تؤا فل محيطعات لتتاتا با فيار ىالفعتإلب تاللفال ضامهإل
األلظمم اقمفتلحم.
إه اقجرير اق ،جتاا ب لظ يم األلظمم فيمت يخ

إرا ا اقمالا ر اقبتا يم هال لعاتإل

سمحاإلبتطبيق اقملعا اقلظمل فال مجاتل اارا ا لاقتلظاي  ،لماه اا فيار ا تبا ا اقعلىا إل
اقبت

ضمهإلمرخالا اقمؤسسام كلظات مفتالح إقا جتلاب باتقل اقمالا ر اقمتريام لاقمتقيامإل

لاقتكللقلجيم .إل

 -1ناصر دادي عدون ،اقبصاد المؤسسة ،دار المحمدية ،الجزائر ،الطبعة الثانية ،1444 ،ص .14
- luc Boyer et Noël Equilbey, Organisation (théories et applications), Éditions d'organisation, Paris,
2ème édition, 2000, p129.
2
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الفصل الثاني:

ليمكه تطبيق مفعل اقلظت ل لتى ة د إلإرا اإلاقملا ر اقبت يم كمت يدل 1:إل
 مرخالا لظت إرا ا اقملا ر اقبت يم:إلتتمال فل مختدا ت ائح اقير اقعتمدم اقتلإلتسخ هتإلاقمؤسسم قتحييق هرافعت ،لتتضمه اقملا ر اقبت يم اقحتقيم لاقملا ر اقبت يم إلاقمتلقشإل
إرختقعت إق إلاقمؤسسم لاقتل تتلاجر فل سلقإلاقعمل ،كمت يلر ج يضت ضمهإلمرخالا لظت إل
إرا ا اقملا رإلاقبت يم اقعلتى اآلتيم:
* اقملا ر اقمتقيم اقتل تتطدبعت مديم تلفي ،ب اما إرا ا اقملا ر اقبت يم؛
* اقملا ر اقمعدلمتتيم اقتل يتحىل ديعت لظت إرا ا اقملا ر اقبت يم ه ط يق إلاقمحيطإل
اق ،إليعمل في ل اقتل يلتجعت اقلظت بلفس ؛
* اقملا ر اقمتريم لمختدا األرلاا اقتل تسعل مل لظت إرا ا اقملا ر اقبت يم إلمالإل
تيليتاإلاا ال اآلقل للمت،ج إرا ا اقملا ر اقبت يم .إل
 مديتا لظت إرا ا اقملا ر اقبت يم:إلتتمال فل مختدا األلتطم لاقممت ستا اقمتعديمإلبتقحىلل د اقملا ر اقبت يم لتر يبعت لتلميتعت ،كمت تتمل اقعمديتا اقمتعديم بتلفي إل
اقملتخإلاقتلظيمل اقمالئ لاقمحف قدملا ر اقبت يم .إل
 مخ جتا لظت إرا ا اقملا ر اقبت يم :تتمال فل تلفي اقملا ر اقبت يم اقتل تحتتجعتإلاقمؤسسم مه جل تحييق هرافعت.
ملمت يمكه اقيلل ه مت يمي لظ يم األلظمم ه ستبيتتعت مه اقلظ ياتا فالإلمجاتلإل
اارا اإلبىفم تمم لإرا ا اقملا ر اقبت يم بىفم ختىم هال لعات طاا مفعلماتإللاضاحتإل
لرقييات ارا اإلاقمالا ر اقبتا يم كلظات مفتالح لا تبا ا با،قك اقعلىا اقبتا

إلضامهإل

مارخالا ها،ا اقلظات  ،حياتإليالف قا اقمعات ا لاقطتقاتا اقعيديام لاقعضاديم اقضا ل يمإل
اقتمت  ،لأللعت لظت اجتمت ل مفتعالإلماه ىالش االساته فاإه اقمؤسسام س تيال لس تساتم إل
مه رلل  ،إ ،ه خىتئى لقر ات إلهل اقتل تحرر خىتئ

اقمؤسسام لف ىاعت فال اقبياتاإل

لاسستم ا يم .إل
إل
إل
1

- Laurent Belanger, Gestion des ressources humaines (approche systémique), Édition Gaétan Morin,
Québec, 2ème édition, 1997, pp14-21.
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الفصل الثاني:
 .1.2مدخل اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية:

قيار را حاتسا ار اسساتي ا اسقتىاتر

لاقتكللقالجل فال اآلللام األخيا اإل

لبتقضابط ملا ،امتليلياتاإلاقيا هإلاقمتضال إقا ضا ل ا تبلال اقعمال ااسات اتيجل فال كتفامإل
مجتسا اقعمل،إللكتلا اقلتيجم ه ظع مفعال اارا ا ااسات اتيجيم.إللييتا ه ها،ا اقمفعال إل
بلجلر هرااإلطليدم األجل تسع اقمؤسسم قتحيييعت ه ط ياق إ ارار خطام تاتمدم تسام إل
بتاست اتيجيم،إللت س بلتا د اتجتهاتا اقمؤسسام ل هارافعت اقمساتيبديم لكا،قك بلاتا دا إل
لتاتئا تحديال اقبيئامإلاقراخديام لاقخت جيام قدمؤسسام ،حيات يات لضاش جمدام ماه اقخيات ااإل
لاقبرائل ااست اتيجيمإليت تيييمعت لاختيت األلسب ملعت قتحييق هراا اقمؤسسم.1
لإ،ا كاته س بار ماه اقتاملقيم فال ىايتغم لتكاليه ااسات اتيجيم فاإه مديام تلفيا،هتإل
تيتضال تج ئامإلها،ة ااسات اتيجيم إقا اسات اتيجيتا ف

يام تخا

مختداا اقلظاتئا فالإل

اقمؤسسم لملعت لظيفمإلاقملا ر اقبت يم ،حيت تيل بت جمام ااسات اتيجيم اقعتمام قدمؤسسامإل
إق إست اتيجيم ختىم بعت.
إه ها مات يميا مارخل اارا ا ااسات اتيجيم قدمالا ر اقبتا يم هال اقحا

دا إل

تضميه لإتا اك إرا ا اقمالا ر اقبتا يم فال اقيا ا اا ااسات اتيجيم قدمؤسسام ،ل،قاك بعارإل
ت ايرإلإر اك اقمؤسستا بته اقلجتح فال مديام اقتخطايط ااسات اتيجل يعتمار إقا حار كبيا إل
د اارا اإلبتقمتت كم.إلكمت يتمي ه،ا اقمرخل بتطبياق مباتر لمفاتهي لظ يام
اقبت

اقماتلإل

اقتل ظع اإلفل اقستيليتا .2إل

 .1.1.2تطور اإلدارة باملشاركة:

ييىر بتارا ا بتقمتت كم مجملع ااج اااا لاقترابي اق سميم لغي اق سميم اقتالإل
تتخ،هتإلإرا ا اقملا ر اقبت يم ،لتعرا ماه خالقعات إقا اقتيا ب ماه اقعاتمديه فال اقمؤسسامإل
لإتا اكع فالإلىالش اقيا ا اا اقتلظيميام .لتيال اارا ا بتقمتات كم دا ىايتغم جرياراإل
قمفعل اقتسدسل اقسدمل قدملتىب ،فبعر ه كته ه،ا اقمفعل م تبط بتقسدطم لاتخات ،اقيا ا إل
ىبح لجلرةإلتكديت ،بمعلا

ه اارا ا بتقمتات كم تسامح بإ طاتا اقفا

قجمياش اقعاتمديهإل

 -1عمر وصفي عايلي ،مرجع سابق ،ص ص .02-00
 -2جمال الدين محمد المرسي ،اإلدارة اإلسبرابيجية للموارد البشرية (المدخل لبحايق ميزة بنافسية لمنظمة الارن الحادي والعشةرين) ،الةدار
الجامعية ،اإلسةندرية ،2551 ،ص .42
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الفصل الثاني:

فل اقمؤسسم فل إبرااإلآ ائع لإابتا ملاهبع لقر اتع لهلإلمتإليحف ه إل د إلإلجت إلاقمعات إل
اقمللطمإلبع إلبتقلل يمإلاقمطدلبمإللبتقتتقل اقمستهمم فلإلتحييق هراا اقمؤسسم.
 .2.1.2تطور نظرية رأس املال البشري:

تبدل ا ه،ة اقلظ يم مه خالل األبحتت اقتل قت بعت تلقت إلSchultzإلفلإلاقساتيليتاإل
مه اقي ه اقمتضل لتطل ا بإسعتمتا كل مه بيك إلBakerإللميلس إلإلMenserإلبعرإل،قك،
فبعر هإلكته يلظ إق اقعتمل د

ل مىار تكدفام يجاب تخفيضاعتإلقار اامكاته،إل ىابحإل

بفضل ه،ةإلاقلظ يم يلظ إقي كمال ر يلبوال اساتامت ة لتعظاي اقملفعامإلملا  ،لتىالاإلها،ةإل
اقلظ يم ضمهإلاستجتهتا اقمعتى ا ارا ا اقمالا ر اقبتا يم ألهإلتطبييعات فال ها،اإلاقمجاتلإل
قا يات إس فال لعتيامإلاقامتليلياتاإلماه اقيا ه اقمتضال .لفيمات يدال ا ض مختىا قعا،ةإل
1

اقلظ يم:

 دراسات وأعمال شولتز : Schultz

قيارإلسحاظ تالقت اهتمات اقباتحايه بتقمكللاتا اقمتريام قا

اقماتل لإهماتقع قداا لاإل

اقبت يم ،ق،قك فير ك جعلرة مه جل اقلىلل إق لظ يم قالستامت فالإلاقاا لا اقبتا يمإل
تعرا إق تحييق اقتلميم اسقتىتريم ،لقر بل

تلقت مفعلم ق

اقمتلإلاقبت

إلالطالقت

مه فك ا ه اقلمل اسقتىتر اقا ،س يمكاه تفساي ة بتق ياترا فال اقمارخالا اقمتريامإلي جاشإل
ستسات إقا اق ياترا فال اقمخا له اقمتا اك قا

اقماتل اقبتا

 ،ل ديا

ى تالقت إل هإل

اسختالفتا فال اايا اراا يمكاه تفساي هت لفيات قالختالفاتا فال ميارا اسساتامت فال
اقمتلإلاقبت

.

لا تب تلقت
مهإلف ضيتت

إل

مديم اقتعدي بماتبام اقلسايدم اقلحيارا قالساتامت فال األفا ارإللقدتحياقإل

ك إل بحتا األلق

د اقعمتل اقم ا

يه فال اقلسياتاإلاقمتحاراإلاألم يكيام،إل

لكتلا اقلتيجم لا إلسحاظ ياتراإلفال االتتجيام لتجمام اه اسساتامت فال األفا ار ماه خااللإل
تعداي اقما ا

يهإللإ طاتئع مالحإلر اسايم .لطتقمات لا يحياق خرمام ملتجام ،اا قيمامإل

اقتىتريم فإه اقتعدي إلحسب تلقت يعر تكالإلمه تكتل

اقمتل ،لفل ها،ا اقمجاتلإلحاررإل

لل يه مه اقملا رإلاقتل يجب خ،هت بعيهإلاس تبت التا اقعمديم اقتعديميم لهل :إل
 -1راوية حسن ،مدخل اسبرابيجي لبخطيط وبنمية الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،2511 ،ص ص ص .40-45-20
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الفصل الثاني:

* ااي اراا اقتل كته يمكه قدف ر اقحىلل ديعت قل لا قا يدتحاق باتقتعدي  ،فتقطتقاب قال قا إل
يكهإلمدتحيت بتقعمديم اقتعديميام قكاته بإمكتلا اقمتات كم فال اقيالى اقعتمدام اقملتجام ،لبتقتاتقلإل
تيري خرمتاإل،اا قيمم اقتىاتريم يحىال لظي هات دا

جا  ،ل دا ها،ا يجاب اس تا ااإل

بلجلر تكدفم ف ىمإلبريدم تتكل اقعمديم اقتعديميم ملجعت قعت؛ إل
* تكدفم اقتعداي اقتال تظعا فال تاكل ميتبال ماتقل يارفش قدمؤسساتا اقمساتخرمم فال اقعمديامإل
اقتعديميم،إلإق جتلب اقمىت يا اقجت يم قدم تبتا لاألجل لمختداا اقمعاراا اقمساتخرممإل
فل مديم اقتعدي .
ماه خاالل مات سابق يمكاه اقيالل ه لظ يام تالقت قار حاراا اليالبات فال اقمفاتهي إل
لىححاإلاس تيتراا اقستئرا مه قبل ،لاقتل تا ى ه اقوا ض األستسال قدتعداي هالإلاياتفلإل
لقي إلاقتىتر  ،فإق جتلب تحييق األهاراا اقايتفيام فاإه قدتعداي رل ا فالإلتحسايه طتقاتاإل
لقر اا اقف ر اقال مم ألراا متق بتقتاكل اقا ،يسامح قا ب ياترا إي اراتا إللماه اا

ياتراإل

اقرخلإلاقلطلل.إلل د اق غ مه ت كي ر استاإلتلقت فل مجتلإلاسستامت فالإلاق سامتلإل
اقبت

د إلاقتعدي إس ه اقكايا ماه اقمفاتهي اقمطبيام فيا يمكاهإلتطبييعات دا إلاقمجاتساإل

األخ ى مه اسستامت إلاقبتا

لختىام فال مجاتل اقتار يب ،ها،اإلاألخيا اقا ،إلكاته محالإل

ت كي إسعتمتا بيك  .إل
 إسهامات بيكر :Baker

بار بيكا اهتمتما بر اسام األتاكتل اقمختدفام قالساتامت اقبتا
ل

إلماه تعداي لهجا اإل

تيام ىاحيم ماش اقت كيا بىافم ختىام دا اقتار يب.إللقتحديال اقجتلابإلاسقتىاتر إل

قدتر يب مي إلبيك بيه لل يه ماه اقتار يب ات لمتخىا

 ،لاقفا ق بيلعمات يكماه فالإل هإل

االتتجيام اقحريام قدفا ر اقمتار ب تار يبت تمات هال لفساعت بتقلسابم قدمؤسسام اقتال تديا فيعاتإل
اقتر يب ل بتقلسبم قبتقل اقمؤسستا اقتل قر يحرت ليلتيل قدعمل فيعات ،ل ديا فتكدفام معارلإل
رل اهإلاقعمال س تا تبط ا تبتطات قليات بتكدفام ها،ا اقلالع ماه اقتار يب ،حيات ه اقمؤسسامإل
لل يت ملعتإلبسعلقم تا ك اقفا ر اقمتار ب تار يبت تمات قدخرمام ،فإلعات تحمدا تكدفام اقتار يبإل
مهإلجعم ،لمه جعمإل خ ى تعمل د اقمحتفظم دي لاسستفترا مه معت اتا اقمكتسابم بعارإل
اقتار يب .مات اقتار يب اقمتخىا

فيتميا بكاله إلتتجيام اقفا ر اقحريام فال اقمؤسسام اقتالإل
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الفصل الثاني:

تدي فيعت تر يبت متخىىاتإل كبا ماه إلتتجيتا اقحريام إ،ا مات التيال قدعمال بمؤسسام خا ى.إل
لماتل د ،قاك تلجيا اقعتمال اقجريارإل ل تار يب اقعتمال دا لالع متخىا

ماه اآلساإل

اقختىم بتقمؤسسم لاقتل س تلجر فلإلمؤسساتا خا ى .كمات ه تكدفام معارل رل اه اقعمالإل
 ،إ ،ه تا ك اقفا ر اقمتار ب تار يبتإل

تا تبط ا تبتطات كبيا ا بتكدفام اقتار يبإلاقمتخىا

متخىىات قدعمال يتاكل خسات ا بتقلسابم قدمؤسسام،إللبتقتاتقل يلبوال ديعات ه تعمال دا إل
اقحيدلقم رله ت ك اقمتر بيه تر يبت متخىىت .إل
 إسهامات مينسر :Menser

اقمتل اقبت

استخر ميلس إلمفعل

قتفسي اقف لق بيه ااي اراا ماهإلمختدااإل

اقلظتئا ،لتمال اسختالفتا فل اقلظتئا لفقإله،ا اقلمل،ج العكتست قالختالفاتاإلفال طاللإل
اقمراإلاقتر يبيم لك،قك اسختالفتا فل تل يش اقرخل بايه اقلظاتئا ،لاقا ،يعالرإلإقا ميارا إل
إلتتجيمإلاقلظيفام ،ليضايا ميلسا

اتمال آخا لهال تمال اقخبا اإللاألقرميام إ،إل ه إلتتجيامإل

اقعتمل تكلهإل كب كدمت ارا خب ت اقمعليم.
لقر حرر ميلس االام هراا قالستامت فل اق سمتل اقبت

لهل :إل

 تحرير تكدفم اقتر يب :حيت قسمعت إق تكدفم مبتت ا لتمال تكدفم اقمعراا اقمساتخرممإلفالإلاقتر يب ،ل جل اقمر بيه لاقمتر بيه ،لتكدفم غيا مبتتا ا لهال تكدفام اقفا

إلاقضاتئعمإل

سلاا مه ط ا اقمر ب ل اقمتر ب؛ إل
 تحرير معرل اقعتئر مه اقتر يب:إلليتمال فل إي اراا اقف ر بعر اقتر يب؛ إل -إب ا هميم تحرير اقتكدفم لاقعتئر مه اقتار يب فال تفساي بعاض خىاتئ

سادلك اقيالىإل

اقعتمدم.
لقر تلىلإلميلس إق

ارر ماه اسساتلتتجتا فيمات يتعداق بر اسام اا اسساتامت فالإل

اقتر يبإل د رخل لسدلك األف ار ملعت :إل
* ه جا اقفا ر لاحتماتسا حىالق

دا م يار ماه اقتار يب فال مجاتل مدا م تبطاتهإل

بتقمستلىإلاقتعديمل اق ،تديتة؛ إل
إل
إل
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الفصل الثاني:

* كدمت ار معرل رل اه اقعمل لمعرل اقبطتقم ،كدمت ارا تكدفم اسستامت فل اقتر يب؛ إل
* كدمت ار اسستامت فل اقتار يب ختىام اقتار يب اقمتخىا

كدمات ارا احتماتسا بياتاإل

اقف رإلفل اقمؤسسم اقتل قتما بتر يب لكدمت ارا احتمتسا استي ا اقعمتقم .إل
 .1تطور إدارة املوارد البشرية السياحية:
قياارإلاكتساااباإلىاالت مإلاقسااايتحمإلىاابومإلاارا اإلفااالإلاقعىاال إلاقيريمااامإلختىاامإل لااارإل
ااغ يق،إللتمي اإلب ؤىإل لضحإلل تاملإلفالإلإرا تعاتإل لارإلاق لماتهإللاقا،يهإلكاتللاإلسابتقيهإل
فلإلسهإلاقيلاليهإلاقتلإللظماإلاقعمالإلاقسايتحل.إلليمكاهإلاقياللإل هإلىالت مإلاقسايتحمإلا تماراإل
ملعاإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلاقحريتإلقكاهإلبتسادلبإللمسام إلمختدااإلل دا إلمساتلىإلضايقإل
يتلتسبإلمشإلحج إللللعإلاقعمتقمإلفلإلتدكإلاقعىل إلاقيريمم .1إل
ياابإلهاا،ةإلاقم حداام،إلم حداامإلتااعراإل ه ا إلحاارتإلفاالإلتاات يوإلاقبت ا يمإللهاالإلاقااال اإل
اقىلت يمإللاقتلإلقف اإلقف اإللل يمإللكميمإلبتت إلم افقإلاقحيتاإللختىمإلاقعمديمإلملعت.إللكاتهإل
قدعى إلاقحريتإلاألا إلاقبتقغإل د إلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلحيتإلتويا اإلاقلظا اإلاقعمديامإل،ااإل
اقت كي إلاقعتقلإل د إلحج إللللعإلاالتتجإلإق إلاقت كي إل د إلاقعالقتاإلاالساتليمإلبايهإلاقعاتمديهإل
لتلمياامإل لحإلاقف يااقإللاقعماالإلاقجماات لإللاقت كي ا إل د ا إلاابااراعإلاقفك ا

إللاسهتماات إلبملااتخإل

لطبيعمإلاقعملإلفلإلاقمؤسستاإلاقسيتحيم .2إل
 .1.1املوارد البشرية يف صناعة السياحة:
قيرإل ىبحاإلجلراإلاقخرمتاإلاقسيتحيمإلاقعتملإلاقحتس إلفلإلاقملتفسمإلاقرلقيمإلبايهإلاقارللإل
لاقميتىاارإلاقساايتحيم،إل كاا إلمااهإل تماالإلاقسااع إلاقاا ،إلسإليا الإل ااتمالإلهتمااتإللقكل ا إليااتتلإلبعاارإل
اقجلرا.إلللتيجمإلقع،اإل ىبحاإلممت سمإلاقعملإلاقسيتحلإلبف ل إلاقمختدفمإلمعلمإلقعاتإلقلا ارهتإل
ل ىاالقعتإلل سسااعتإلاقعدمياام،إلاقتاالإليجاابإل هإليعتماارإل ديعااتإلقدلىااللإلبااتقملا رإلاقبت ا يمإلفاالإل
اقمجتلإلقمستلىإلاقملتفسمإلاقرلقيم .إل
فىلت مإلاقسيتحمإلتجمشإلمتإلبيهإلكللعتإلقطت تإلإلتتجياتإلل لعاتإلىالت مإلاقخارمتاإلاأللقا إل
فاالإلاقعااتق ،إلحيااتإليعتباا إلاقماال رإلاقبتاا

إلاقمحاال إلاألستساالإلاقاا ،إلياارل إلحلقاا إلاقلتااتطإل

اقسايتحل،إلماهإلحيااتإلاقساتئحإلمااهإلجعام،إللماهإلحيااتإل رااإللتياري إلاقخرماامإلاقسايتحيمإلاقمتعاارراإل
 -1قصي قحطان خليفة ،مرجع سابق ،ص .44
 -2قصي قحطان خليفة ،المرجع نفسه ،ص .44
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

األتكتلإلمهإلجعمإل خ ى.إلل دا إلها،اإلاألسات إلفاإهإلاقمؤسساتاإلاقسايتحيمإلاقحرياامإل ىابحاإل
مطتقبمإللفالإلحتجامإلتاريراإلقمجات ااإلاقتطال ااإلاقتالإل خا،اإلبعاتإلاقمؤسساتاإلفالإلاقمجاتساإل
األخ ىإلفيمتإليتعدقإلبلظ تعتإلقملا رهتإلاقبت يم،إللبمتإليسمحإلبتحسيهإلمالمحإلىل اإلاقعمتقامإل
اقسيتحيمإللي يرإلمهإلفعتقيمإلاستخرامعت.إلحيتإلتؤكرإلتيت ي إلاقمجد إلاقعتقملإلقدسايتحمإللاقساف إل
هإلاقماالا رإلاقبت ا يمإلسااتمالإل ه ا إلملضاال تاإلىاالت مإلاقساايتحمإللاقسااف إلخاااللإلاقسااللااإل
اقيترمااام،إللظااا اإلقتياااتر إلسيتساااتاإلإرا اإلهااا،ةإلاقمااالا ر،إللقدفجااالاإلبااايهإلمتطدباااتاإلاقىااالت مإل
لاقيىل إلاقلاضحإلفلإلمعت ااإلاقعمتقمإلاقمتلف اإلل ستقيبإلإرا تعت،إللهلإلمتإليعلالإل هإللجاتحإل
لتيااار إلىااالت مإلاقسااايتحمإل ىااابحإليتلقااااإل دااا إلر جااامإلاسحتااا ااإلقااارىإلاقمااالا رإلاقبتااا يمإل
اقسيتحيم.1
 .2.1إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات السياحية:
قيرإل ارإلاقت كي إللاسهتمت إلبتمل إلاقمالا رإلاقبتا يمإلماشإلتطال إلاقبيئامإلاقعتقميامإللاتجاتةإل
اقمؤسسااتاإلاقساايتحيمإللحاالإل تقمياامإلاقلتااتطإل د ا إلاخااتالاإل للا عااتإلل لتااطتعتإلفعاالإلتسااع إل
قيكاالهإلأل متقعااتإلبعااراإل تقميااتإلقدحىااللإل دا إللىاايبإلساالقلإلملتساابإلفاالإلاقساالقإلاقساايتحلإل
اقعتقملإلتريرإلاقملتفسم .إل
فتقمؤسساتاإلاقساايتحيمإل،ااإلاقطااتبشإلاقعااتقملإلمااهإلفلااترقإللتا كتاإلساايتحيمإللتا كتاإل
طي اهإل ىبحاإلتتعتملإلمشإللل يتاإللت ائحإلمختدفمإلمهإلاقملا رإلاقبتا يمإللهالإلماتإليتطدابإل
اقير اإل د إلاقتعتملإلمشإلمتطدبتاإلتللعإلاقعمتقم،إللاخاتالاإلاقايتفاتاإلللظا إلاقحياتاإلفالإلإطات إل
معتمداامإل ترقاامإلتساامحإلبتحييااقإلاقتفااته إللاقتلااتغ إلباايهإلاختالفااتاإلاقعمتقاامإلاقساايتحيم،إللهاالإلمااتإل
يتطدبإلتطلي إللظ إللسيتستاإلاقملا رإلاقبتا يمإللإرا تعاتإلبماتإلتتامد إلماهإلحىاللإللتار يبإل
لتحفي إللىيتلم،إلبمتإليتلتسبإللاقمتطدبتاإلاقجريراإلقىلت مإلاقسيتحمإلل بعترهت.2إل إل
إل
إل
إل
 -1سامح أحمد رفعت عبد الباقي ،إدارة الموارد البشرية في المجال السياحي (دراسة حالة عل شرةات السياحة) ،دار الةبةب الاانونيةة ودار
شبات للنشر والبرمجيات ،مصر ،2511 ،ص ص .154-157
 -2سامح أحمد رفعت عبد الباقي ،المرجع نفسه ،ص .111
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

ثانيا :أهمية إدارة املوارد البشرية
تعتب ا إلاقماالا رإلاقبت ا يمإلاقعلى ا إلاقمع ا إلقدلىااللإلإق ا إلتحييااقإلاألهاارااإللاقوتيااتاإل
اقم جلا،إلفتهميتعتإلتكمهإلفلإلرل هتإلاقمؤا إلفلإل فشإلكفاتااإلإرا ااإلاقمؤسسامإللفعتقيتعاتإلفالإل
رااإلمعتمعتإلل لتطتعتإلبلىفعتإلمحىدمإللعتئيمإلقكفتااإللفعتقيمإلاقمؤسسمإل،اتعتإللمرىإلقر تعتإل
د إلاقتمي إللاقملتفسمإلراخديتإللخت جيت .إل
إهإلقدتطاال إلاقعدماالإللاقتيلاالإلرل إلباات إلفاالإلإكسااتبإلإرا اإلاقماالا رإلاقبت ا يمإل همياامإل
لحيليمإلختىم،إلحيتإلغي إلمهإلطبيعتعتإلل مديتتعت،إلفتطل إلتيليمإلاقمعدلمتاإل رىإلإق إل ياتراإل
اقطداابإل دا إلاقمعااهإلاقفلياام،إلممااتإلتطداابإلمااؤهالاإلغيا إلتيديرياامإلقدلظااتئاإلاقييترياامإلفاالإلإرا اإل
اقمعدلمتا،إلكمتإلر اإلاقحتجمإلإق إلإرختلإلاقتيليمإلاقحريامإللاس تمترإل ديعتإلفلإل لتطمإللمعات إل
إرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلمهإلتخطيطإللاستيطتبإللاختيت إللتعييهإللغي ة .1إل
كمتإلتكتسبإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإل هميتعتإلمه 2:إل
إلاقر اسااتاإللاقبحاالت :فياارإل كااراإللتااتئاإلاقعرياارإلمااهإلاقر اسااتاإللاقبحاالتإل داا إلاقعلتياامإلبتقعلى إلاقبت

إلبت تبت ةإلاقعتملإلاق ئي إلق يتراإلاالتتجإللقت ايرإل هميمإلاقعالقتاإلاالساتليمإل

لتحفي إلاقعاتمديهإللإتابتعإلحتجاتتع ،إللألهإللجاتحإللفتالإلكتفامإلاقملظماتاإلم هالهإلبتقعلىا إل
اقبت

؛ إل

إلاقتكدفم :حيتإلتتكلإلاقلفيتاإلاقتلإلتتحمدعتإلاقمؤسستاإلقتوطيمإل جل إللتعليضاتاإلاقعاتمديهإلج ااإلكبي اإلمهإللفيتتعتإللق،اإلفتفضلإلاستامت إليجبإل هإليلج إلقألف ارإلاقعتمديه .إل
إلاقحتجم إق اقتخىتتهيالإللتار يبإلمتخىا

 :ىابحإلماهإلاقضا ل

إل هإليتطدابإل مالإلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإل

إلفالإلاقجلالابإلاقعريااراإلقعا،ةإلاقلظيفامإلكتخطاايطإلاقمالا رإلاقبتا يمإل

لتىلياإلاقلظتئاإللىلشإلاقسيتستاإللاألجل إللإجا ااإلاقبحالتإلل،قاكإللتيجامإلإقا إلاقتلساشإل
اقكبيااا إلفااالإلهااا،ةإلاقلظيفااام،إلإ،اإلقااا إليعااارإلبتامكاااتهإلتاااولإلهااا،ةإلاقلظاااتئاإلباااتف ارإلماااهإل،ل إل
اقتخىىتاإلاقعتمم؛ إل
إلاسسااتفتراإلمااهإلاقماالا رإلاقبت ا يم:إلقياار ت اياارإلإر اكإلقااتراإلاقمؤسس اتاإلبااتهإلاألف ا ارإلماالا رإلإلسااتليمإلكسااتئ إلاقماالا رإلاقتاالإلتح ا

إلاقمؤسس اتاإل د ا إلاسااتامت هتإلاسااتامت اإل فضاالإلممااتإل

-1إلهيثو حمود الشبلي ومروان محمد النسور ،مرجع سابق ،ص .104
-2إلهيثو حمود الشبلي ومروان محمد النسور ،المرجع نفسه ،ص .104
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

يتطداابإلاسسااتفتراإلملعااتإللحسااهإلاسااتخرامعتإللاقمحتفظاامإل ديعااتإللاقعماالإل دا إلتحساايهإل رائعااتإل
بتستم ا ،إللقع،اإلسبرإلماهإلتبلالإل سادلبإلإلساتللإلفالإلاقتعتمالإلماشإلاقمالا رإلاقبتا يمإللإتابتعإل
حتجتتعتإللتحفي هتإللإت اكعتإلفلإلاتخت،إلاقي ا ااإللاقتخطيطإللتىمي إلاقبا اماإلقعاتإللاارا اإل
اقحريااامإلتاار كإل هإللجااتحإلاقمؤسس امإلم هاالهإلبتحييااقإل هاارافعتإلل هإلاقلساايدمإلاألكا ا إلفعتقياامإل
قتحييقإله،ةإلاألهرااإلهلإلملا رهتإلاقبت يم .إل
متإلبتقلسبمإلارا اإلاقملا رإلاقبت يمإلاقسيتحيمإلفتكتسبإل هميتعتإلممتإليدل 1:إل
-إلتلف إل ه إل لى إلمهإل لتى إلاالتتجإلقدسيتحمإللهلإلاقعلى إلاقبتا

،إلفعاهإلط ياقإلإرا اإل

اقملا رإلاقبت يمإليات إلاساتيطتبإللتعيايهإلاقمالظفيهإلفالإلاقمؤسساتاإلاقسايتحيم،إللبتقتاتقلإلفاإهإل
كفااتااإلللل ياامإللمسااتلىإل رااإلاقماالظفيهإليعتماارإل داا إلماارىإلكفااتااإللقاار اإلإرا اإلاقماالا رإل
اقبت يمإل د إلتلفي إلاقمل رإلاقبت
-إلإهإلاقمل رإلاقبت

إلاقمطدلب؛ إل

إليعتب إل لى اإلإلتتجيتإلسإليمكاهإلتيديارةإلماهإلقبالإلاقملتفسايه،إللقارإليكالهإل

بماتبمإلمي اإلتلتفسيمإلقدمؤسسمإلاقسيتحيم؛ إل
-إلإهإلتطالي إللتلميامإلاقمال رإلاقبتا

إلفالإلاقعمالإلاقسايتحلإلماهإلقبالإلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإل

يؤر إلإق إلتحسيهإللل يمإلاقخارمتاإللمساتلاهت،إللتيديالإلحجا إلاقضا إللاقخساتئ إلفالإلاقعمالإل
ممتإليلعك إل د إلحج إلااي ارااإللاأل بتح؛ إل
إليمكهإلمعتقجمإلمتكدمإلاسختيت إلاقختطئإلقدملظفيهإلاق،يهإلت إلتعييلع إلماهإلقبالإلإرا اإلاقمالا رإلاقبت يمإل هإلط يقإلب اماإلاقتر يبإللاقتطلي إلقعؤساإلاقمالظفيهإللاقتالإلتيال إلبإ ارارهتإلها،ةإل
اارا ا؛ إل
إلتتعتماالإلإرا اإلاقماالا رإلاقبتاا يمإلمااشإل ىااعبإل لىاا إلمااهإل لتىاا إلاالتااتجإلفاالإلاقعماالإلاقسيتحلإللهلإلاقعلى إلاقبت

،إلقا،قكإلفاإهإلها،ةإلاارا اإلتعمالإلجتهاراإل دا إلفعا إللاساتيعتبإل

حتجتاإلل غبتاإللميللإله،اإلاقعلى ؛ إل
إلإهإلاقتخطاايطإلاقساادي إلساايؤر إلإقاا إلتاالفي إلماالظفيهإلبتقعااررإلاقمطداالبإلسحتيتجااتاإلاقعماالإلاقسيتحل،إلله،اإلمتإليلعك إل د إلإلجت إلاقملظفيهإلقلاجبتتع إللمعتمع إل د إل حسهإللج .إل إل

 -1قصي قحطان خليفة ،مرجع سابق ،ص .42-40
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

لمااهإلخاااللإلمااتإلساابقإليبا إلاقاارل إلاق ئيساالإلاقاا ،إلتدعبا إلإرا اإلاقماالا رإلاقبتا يمإلفاالإل
اقمؤسسااااتاإلاقساااايتحيمإلمااااهإلتاااالفي إلاقماااالا رإلاقبتاااا يمإلاقضاااا ل يمإلحساااابإلاقكفااااتاااإل
لاقتخىىتا،إلإق إلجتلبإلاقييت إلبتقمعت إلاقمتعارراإللاقمتعديامإلبتلسايقإلكتفامإلاقجعالرإلاقمتىادمإل
بتقحىللإل د إله،ةإلاقملا ر .إل

املطلب الثاني :أهداف إدارة املوارد البشرية والتحديات اليت تواجهها
تعااراإلإرا اإلاقماالا رإلاقبت ا يمإلفاالإلجميااشإلاقمؤسس اتاإلإق ا إلت لياارهتإلبماالا رإلبت ا يمإل
فعتقم.إللهلتكإلاتفتقإلبيهإلمعظ إلاقبتحايهإل د إل هإل هرااإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلهالإل هارااإل
اقمؤسس امإل يضاات،إللقعاا،اإليجاابإل ديعااتإل هإلت ا االإلمختداااإلاقتوي ا ااإلاقحترااامإلفاالإلمحيطعااتإل
اقخت جلإلل هإلتتخ،إلفالإلاقحسابتهإلاقتحاريتاإلاقتالإليمكاهإل هإلتلاجععاتإلاقمالا رإلاقبتا يمإل لارإل
لضشإلسيتستعتإللتحريرإل هرافعت.إل

أوال :أهداف إدارة املوارد البشرية
تسع إلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلإقا إلاقمساتهممإلفالإلتحيياقإلاقميا اإلاقتلتفسايمإلقدمؤسسام1إل
مهإلخاللإلمجمل مإلمهإلاألهرااإلبعضعتإلي تبطإلبتقمجتمشإللبعضاعتإليا تبطإلبتقمؤسسام،إلكماتإل
هإلاقبعضإلاآلخ إلي تبطإلبتقعتمديه.إلليت إلتحريرإله،ةإلاألهرااإلبلضلحإلفيمتإليدل 2:إل
 .1األهداف على مستوى اجملتمع:
تتمالإله،ةإلاألهرااإلفلإلاقمحتفظمإل د إلاقتلا هإلبيهإل
اقتلإلبإمكتلعتإل اقتير إلقدحىللإل د إله،ةإلاقف

ضإللطدبإلاقمالا رإلاقبتا يمإل

،إللمست راإل ف ارإلاقمجتمشإلفلإلإيجاترإل فضالإل

األ متلإلل كا هتإلإلتتجيام،إللتمكيالع إلماهإلاساتامت إلطتقاتتع إلبتقتاكلإلاقجيارإللاقحىاللإل دا إل
ميتباالإل ااترلإلقعاا،ةإلاسسااتامت ااإلبتقتااكلإلاقاا ،إليجعدعا إلسااعراا لمتحمساايهإلقدعماال.إللتاالفي إل
اقملااتخإلاقتلظيماالإلاقاا ،إليمكاالع إلمااهإلاقتعبي ا إلبح ياامإل ااهإل فكاات ه إلبتساادلبإليحيااقإلاقتطاال إل
اسجتمت لإللاقايتفلإلألف ارإلاقمجتمش .إل
إل
إل
 -1زايد عادل محمد ،األداا البنظيمي المبميز (الطريق إل منظمة المسبابل) ،المنظمة العربية للبنمية اإلدارية ،الااهرة ،2551 ،ص.12
 -2محمد بن دليو الاحطاني ،إدارة الموارد البشرية (نحو منهج اسبرابيجي مبةامل) ،مةببة العبيةان ،الرياض ،2554 ،ص ص .27-21
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الفصل الثاني:
 .2األهداف على مستوى املؤسسة:

يتفقإل غدابإلاقباتحايهإل دا إل هإل هارااإلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإلهالإل هارااإلاقمؤسسامإل
يضتإلكمتإلسبياإلااتت ا،إلفدكلإلتتمكهإلاقمؤسسمإلمهإلتحييقإل هارافعتإلاالتتجيامإللاسقتىاتريمإل
يجبإل هإلتحىلإل د إلاألف ارإلاألكفتاإلقدعملإلفلإلمختداإلاقلظتئاإللاسساتفتراإلاقيىالىإلماهإل
جعلره إللاقمحتفظمإل د إلاستم ا يتع إلفلإلاقعملإلفلإلاقمؤسسم .إل
 .1األهداف على مستوى العاملني:
تتمحاال إلهاا،ةإلاألهاارااإلفاالإلاقحىااللإل داا إل فضاالإلفاا

إل ماالإلممكلاام،إللتاالفي إل

ظ ا لاإل ماالإلىااحيمإلملتساابمإلمااهإلخاااللإلتفعياالإلب ا اماإلاألمااهإللاقسااالممإلفاالإلاقمحتفظاامإل
لاابيتاإل د إلاقعلى إلاقبت

،إللإتت مإلاقعالقتاإلاالستليمإلاقجيراإللاقفعتقامإلاقتالإلت يارإلماهإل

إحساات إلاقعااتمديهإلبتسلتمااتاإلقدمؤسس امإللح ىااع إل د ا إلمىاادحتعتإلمااشإلتلتاايطإلاستىااتساإل
لح ياامإلاقح كاامإللاسسااتياللإلراخاالإلاقمؤسسام،إللتحييااقإلاقعراقاامإلفاالإلمعااتمدتع إللفاالإلماالحع إل
اقمكتفآاإللتلقيشإلاقعيلبتاإل ديع  .إل
لهلااتكإلمااهإلي ا ىإل هإلاقعااراإلاألستساالإلارا اإلاقماالا رإلاقبتا يمإلهاالإلاقحىااللإل دا إل
اقملا رإلاقبت يمإلاقال ممإلقكلإلتحيقإلاقمؤسسمإل هرافعت.إللتتمالإله،ةإلاألهرااإلفيمتإليدل 1:إل
 .1أهداف اجتماعية:
لتتمالإله،ةإلاألهرااإلفلإلاستخرا إلاقمؤسسمإلقملا رهتإلاقبت يمإلبط ييامإلإيجتبيام،إلفيماتإل
يخاار إلاقمجتمااشإللسإليتعاات ضإلمااشإلمااتإلتف ض ا إلاقمؤسس اتاإلاقمرلياامإللاقحكلمياامإلمااهإلقلا اارإل
ل لظممإللتت يعتاإل،ااإل القمإلبتقعتمديه.
 .2أهداف تنظيمية:
لتتضحإله،ةإلاألهرااإلمهإلخاللإلتع يااإلاقارل إلاقفعاتلإلارا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإلفيماتإل
يحياااقإلفعتقيااامإلاقمؤسسااام،إلحياااتإل هإلرل هاااتإليتطدااابإلمسااات راإلاقتلظاااي إلفااالإلتحيياااقإل هرافااا إل
اق ئيسيم .إل
إل
1

- Aswathappa K, Human resource and personnel management, The Mc Graw Hill, 5th Edition, New
Delhi, 2005, p23.
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الفصل الثاني:
 .1أهداف وظيفية:

لتتماااالإلهااا،ةإلاألهااارااإلفااالإلمتااات كمإلإرا اإلاقمااالا رإلاقبتااا يمإلماااهإلخااااللإل لتاااطتعتإل
قدمستلىإلاق ،إليدبلإلاحتيتجتاإلاقمؤسسمإلمهإلملا رهتإلاقبت يمإللاقمتريم .إل
إللبتقتتقلإلفإهإلمستلىإلخرمتاإلاارا اإليجبإل هإليكلهإلمالئمتإلبمتإليمكهإلاقمؤسسامإلماهإل
تيليمإلخرمتتعتإلاقتلإلتحيقإل هرافعت.إل إل
 .7أهداف شخصية:
يلبوااالإل دااا إلإرا اإلاقمااالا رإلاقبتااا يمإل هإلتسااات رإلاقمااالظفيهإل دااا إلتحيياااقإل هااارافع إل
اقتخىيم،إللكحرإل رل إلتدكإلاألهرااإلاقتلإلتمكهإلاقعتمديهإلمهإلاقمتت كمإلاقفعتقمإلفلإلاقتلظاي .إل
حيتإل هإل ر إلتجتلبإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلفلإلتحيياقإلاقعاتمديهإلألهارافع إليجعالإلمعظمعا إل
يت كلهإلاقعملإللبتقتتقلإليكداإلاقمؤسسمإلملا رإلمتريمإللبت يمإلهلإلبحتجمإلسستامت هت .إل

ثانيا :حتديات إدارة املوارد البشرية واجتاهاتها احلديثة
قيرإل حرااإلاقتوي ااإلاقتلإلحرااإلفلإلاقبيئمإلاقخت جيامإلقدمؤسسامإلتحالساإلج ،يامإلفالإل
تق إلاأل ماتل،إل اا اإلفالإلطبيعامإلاارا اإل ملماتإللإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإلخىلىات،إللقارإل
لجراإله،ةإلاقتوي ااإلتحريتاإلجريراإليلبوالإل دا إلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإلبىافمإل تمامإلبماتإل
فيعتإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلاقسيتحيمإل خ،هتإلفلإلاقحسبتهإل لرإللضشإلسيتستتعت .1إل
إلكمتإل هإلملاجعمإله،ةإلاقتحريتاإليتطدبإلجمدمإلمهإلااجا ااااإلاقتالإليجابإلإتبت عاتإلفالإل

إرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلحت إليمكهإلاسستفتراإلمهإله،اإلاقمل ر .إل
 .1أهم التحديات اليت تواجه إدارة املوارد البشرية:
إللتتمالإل ه إله،ةإلاقتحريتاإلفيمتإليدل 2:إل
 .1.1زيادة االعتماد على التكنولوجيا احلديثة:

ممتإلسإلتكإلفي إل هإلاسستخرا إلاقمت ايرإلقتكللقلجيتإلاقمعدلمتاإلراخلإلاقتلظاي ،إلقارإلغيا إل
جاا ،يتإلفاالإل لاالاعإلاأل مااتلإللاقمعاات ااإلاقتاالإليحتااتجإلإقيعاات.إلق ا،اإلساالاإلت ا رارإل همياامإلبعااضإل
األلتطمإلكتقتر يبإللاقتلميمإللاقتلظي إلقىرإلاقتتقد إلمشإله،ةإلاقتوي ااإلاقحتىادم،إلفالإلحايهإلقارإل
 -1سامح أحمد رفعت عبد الباقي ،مرجع سابق ،ص .271
 -2صحح الدين محمد عبد الباقي ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،2555 ،ص .154-157
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الفصل الثاني:

يت إلاسستولتاإل هإلبعضإلاأللتطمإللاقعتمديهإلختىمإل ىحتبإلاقمعات ااإلاقبسايطمإللاأل ماتلإل
اق لتيليم .إل
 .2.1التغريات يف تركيبة القوى العاملة:

لظ اإلقماتإل تتحتا إلتكللقلجياتإلاقمعدلماتاإلماهإلتساعيالاإلفالإلإرا اإلاأل ماتل،إل رىإلها،اإل
إقا إلتويا إلفاالإلت كيباامإلاقياالىإلاقعتمداامإلراخاالإلاقتلظااي .إلفتىاابحاإلاقم ا اإلتلااتف إلاق جاالإلفاالإل
ا قعريرإلمهإلاقلظتئا،إلله،اإلسيديلإل بئتإلجرياراإل دا إلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإللتيجامإلاقمطتقبامإل
بتحييااقإلاقمسااتلااإلباايهإلاقجلساايه،إلكمااتإليساامحإلهاا،اإلاسلاارمتجإلاقكبيا إلقدعلىا إلاقلساال إلبتيداارةإل
ملتىبإلكب ىإلراخلإلاقتلظي ،إلله،اإليتطدبإلماهإلاارا اإلإ ارارإلخطاطإلختىامإلبعا،اإلاقعلىا إل
كتق

تياامإلاقىااحيمإللاألملماام،إلقاا،اإليلبواالإل د ا إلإرا اإلاقماالا رإلاقبت ا يمإل هإلتكاالهإلمسااتعراإل

قدتجتلبإلمشإل متقمإلختىمإلمهإلاقجل إلاآلخ  .إل
 .3.1نظام معلومات إدارة املوارد البشرية:

يعرإله،اإلمهإل ه إلاقتحريتاإلاألستسيمإلفلإل ى إلاقمعدلمتا،إلفتارا اإلتحتتجإلحتقيتإلإق إل
لظ ا إلمعدلمااتاإلحريااامإلتتااتملإلكاالإلبيتلااتاإللخطااطإلإرا اإلاقماالا رإلاقبت ا يمإلفاالإلتااكلإلقس ا إل
متخى

إليير إلاقلىحإلقنرا ا .إل

ق،قكإليلبولإل هإلتتلف إلقنرا اإلقت راإلماهإلاقمعدلماتاإلاألستسايمإلا تماتراإل دا إلخارمتاإل
اقحتسبإلاآلقل،إلفتقتحار إلاقا ،إليلاجا إلمعظا إلاقمؤسساتاإلاقكبيا اإلهالإلميار تعتإل دا إلاقتيار إل
بمعدلمتاإل،ااإلقيممإلقنرا اإلتست رهتإل د إلاتخت،إلق ا ااإل تيراإلتجتةإلاقملا رإلاقبت يم.
 .4.1تغري القيم واالجتاهات:

تااؤر إلاقيااي إللاستجتهااتاإلرل اإلمعمااتإلبتقلساابمإلارا اإلاقماالا رإلاقبت ا يم،إلفتقلجتحااتاإل
اقكبي اإلاقتلإلحييتعتإلاقت كتاإلاقكب ىإلكتلاإللتيجمإلمبتت اإلسهتمات إلاارا اإلباتقيي ،إلقا،اإلفإلا إل
ييشإل د إل اتتقإلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإلكيفيامإللضاشإلخطامإلقاتر اإل دا إلاساتواللإلها،ةإلاقياي إل
لاستجتهتاإل(اقلسا،إلاسقت ا ،إللغي هت)،إلفلإلسبيلإلتحييقإلاألهارااإلاقمساط اإلختىامإلإلماشإل
ظته اإلاقعلقممإللمتإل ف ت إلمهإلآات إل د إلاارا اإللاأل متل،إلحيتإل ىابحاإلإرا اإلاقمالا رإل
اقبت ا يمإلتتعتماالإلمااشإل ف ا ارإلمتعاارر إلاقايتفااتاإللاقدوااتاإللاألريااتهإلممااتإلي ي ارإلفاالإلىااعلبمإل
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الفصل الثاني:

اقتحر .إلإ،هإلفتقمطدلبإلهلتإلمهإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإللضشإلإست اتيجيمإلملتسابمإلتتخا،إلفالإل
اقحسبتهإلكلإله،ةإلاسختالفتاإلقديي إلبيهإلاألف ارإللاتجتهتتع  .إل
 .5.1العائد والتعويض:

إهإلا تفتعإلمساتليتاإلاقتضاخ إلاسقتىاتر إلياؤر إلإقا إلطدابإلاقعاتمديهإلألجال إل دا ،إل
فلإلحيهإل هإلاارا اإلغي إلقتر اإل دا إلرفاشإلها،ةإلاق ياترااإلفالإلاألجال إلقتتلتسابإلماشإلاقلضاشإل
اسقتىااتر إلاقمعاات ،إلفعاا،اإلاقضااعاإلفاالإلاألجاال إليااؤر إلحتمااتإلإق ا إلضااعاإل لإل اار إلتاالف إل
اقحلاف ،إلله،اإلمتإليؤا إل د إلمستلىإلاألرااإلفلإلكاي إلمهإلاقمؤسساتا،إلكماتإلياؤر إلإقا إل ار إل
اسلتظت إلفلإلاقعملإللاسقت ا إلب إلحيتإليسع إلاألفا ارإلإقا إلاقبحاتإل اهإل ماتلإلإضاتفيمإلقىارإل
توطيمإل،قكإلاقعج ،إلممتإليديلإل بئتإلآخ إل د إلإرا اإلاقملا رإلاقبتا يمإلماهإلحياتإل ار إلقار تعتإل
د إلرفشإلاقعتمديهإللحف ه إلقب،لإلمجعلرإل كب إلقدعمل .إل
 .6.1زيادة حجم القوى العاملة:

يعاالرإلهاا،اإلألم ا يهإل ستساايهإليتمااالإلاألللإلفاالإلا تفااتعإللتحساايهإلاقمسااتلىإلاقىااحلإل
قألف ار،إللاقاتللإلفلإلا تفاتعإلمساتلىإلاقتعداي إلبايهإلاألفا ار،إللها،اإلماتإلماهإلتاتل إلتالفي إل فا ارإل
متخىىيهإل،ل إلكفتاااإل تقيمإلفالإلسالقإلاقعمال،إلمماتإليحات إل دا إلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإل
لضشإلخططإلجيراإلقىرإلاساتيطتبإلاألفا ارإلاقملتسابيهإللتعييالع إلفالإلاقمكاتهإلاقملتساب.إللكا،اإل
اق فشإلمهإلقر ااإلاقعتمديهإلبإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلحت إليمكالع إلاقتعتمالإلماشإلها،ةإلاقفئامإلماهإل
اقمتخىىيهإللاقمتعدميه.إل إل
 .7.1التشريعات واللوائح احلكومية:

إهإلإرا اإلاقماالا رإلاقبتا يمإلقيساااإلحا اإلبىاافمإلمطدياامإلفاالإللضااشإلسيتسااتعتإللخططعااتإل
إلاألف ارإلاقعتمديه،إللقكهإلهلتكإلقيلرإلمعيلمإلتف ضعتإلجعتاإلحكلميامإليلبوالإلاقتييارإل

فيمتإليخ

لاسقت ا ا إلبعاات،إلفعاا،ةإلاقداالائحإللاقتت ا يعتاإلتمااالإلااطاات إلاقاا ،إليجاابإل د ا إلإرا اإلاقماالا رإل
اقبت يمإلاقعمالإلفيا ،إللها،اإليفا ضإلتحار إلآخا إلارا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإلفالإلكيفيامإلىايتغمإل
إساات اتيجيمإلختىاامإلبعااتإلرلهإلتجااتل إلاقحاارلرإلاقمف لضاام،إللبمااتإليساامحإلبتحييااقإلاألهاارااإل
اقملتلرا .إل
إل
- 42 -

إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

 .2االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشرية:
لتيجمإلقدتحريتاإلاقستبيم،إلفإهإل د إلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلملاجعمإله،ةإلاقتحاريتاإلماهإل
خاللإلاارا اإلاقحريامإلقدملا رإلاقبت يمإللاقمتمادمإلفل 1:إل
إلتبلا إلفدساافمإلجريااراإلقتلفياا،إلاأللتااطم،إلل،قااكإلمااهإلخاااللإلاقتحااللإلمااهإلمفعاال إلإرا اإلاقماالا رإلاقبت يمإلإق إلمفعل إلاارا اإلمشإلاقملا رإلاقبت يم،إلبت تبت إل هإلاقمل رإلاقبت

إلهلإلت يكإلفلإل

اقمؤسسمإللقي إل لى إلخت جلإل لعت .إل
إلا تبتطإلإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلبتكلإلمبتت إلب ستقمإلاقمؤسسم،إلإ،إلتساته إلها،ةإلاارا اإلفالإلاقتخطاايطإلاسساات اتيجلإللتطاالي إلاقلسااتئلإللاألسااتقيبإلاقت الإليسااتطيشإلمااهإلخالقعااتإلاألفاا ارإل
اقمبتر اإللاقمستهممإلفلإلتحييقإل هارااإلاقمؤسسام.إلإهإلها،اإليعلا إل هإلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإل
ىاابحاإلتسااته إلبتااكلإلكبيا إلفالإلتحييااقإلاألهاارااإللاقلتااتئاإلاقتلظيمياام،إلممااتإليتطداابإلاقتا ا إل
اقعااتمديهإلبتهاارااإلاقمؤسس امإللمحتلقاامإلتحيييعاات.إللاقحتجاامإلإق ا إلاقت ا ا إلاألف ا ارإلتعل ا إلتعدااي إل
لتاار يبإلاقعاااتمديه،إلكمااتإل هإلاستىاااتساإللاقمسااتهممإلفااالإلاتخاات،إلاقيااا ا ااإل ىاابحاإلماااهإل
اقمتطدبتاإلاقعتممإلقدمؤسسم.إل إل
كمتإلظع اإل هميمإلاس تبتطإلبيهإلتخطيطإلاقملا رإلاقبت يمإلماشإلاقتخطايطإلاسسات اتيجلإل
ااجمتقلإلقدمؤسسم،إلل،قكإلقتر ي إل ستقمإلاقمؤسسم.إلكماتإل هإل هارااإلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإل
يجبإل هإلتلبشإلمهإل هرااإلاقمؤسسمإلاقمتمادمإلفلإلاقا بح،إلاقلمال،إلاالتتجيام،إلاقجالرا،إلاسبتكات إل
لاابراع،إلاقم للمإللاقتلتفسيم،إللك،قكإلاقتييي إلاقمساتم إلألاا إل لتاطمإلإرا اإلاقمالا رإلاقبتا يمإل
د إلاقعتمديهإللاقمؤسسمإلل،قكإلستخت،إلااجا ااااإلاقتىاحيحيمإلاقضا ل يمإلفالإل اتق إليتسا إل
بتقتوي إلاقمستم .إل إل
إلاقت كي إل د إلاقايتفامإلاقتلظيميامإلاقتالإلتتسا إلبتقريمي اطيامإللاقمساتهممإلفالإلاتخات،إلاقيا ا ااإلل،قكإلمهإلخاللإلمستهممإلاقعتمديهإلفلإلاتخت،إلاقي ا اا،إللإتتحمإلف

إلاقحالا إلاقمساتم إلماشإل

اقعتمديهإللاستىتساإلاقمفتلحامإللاقمبتتا اإللبا اماإلاقميت حاتاإللاقمياتبالاإللاسجتمت اتاإل
اقمسااتم اإلستخاات،إلاقيا ا ااإلبفعتقياامإل كاا ،إللكاا،قكإل ياتراإلح ياامإلاقعااتمديهإلفالإلاختياات إلمعاات إل
مدع إللاقط قإلاقال ممإلقتلفي،إله،ةإلاقمعت .إل إل
 -1سعيد شعبان حامد ،االبجاهات الحديثة إلدارة الموارد البشرية ،بحث مرجعي ،جامعة األزهر ،مصر ،2552 ،ص .21-22
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الفصل الثاني:

إلاسااتخرا إل رلااإلاقتحفيا إللاالجاات إلاقتخىال،إلل،قااكإلمااهإلخاااللإلقياات إلاقمؤسس امإلبتىاامي إلاقلستئلإلاقتلإلتير إلف

إلقدتطلي إلاقمستم إلقير ااإللمعت ااإلاقعتمديهإلبعتإلل،قكإلمهإلخااللإل

تحسيهإلب اماإلاقتر يبإللاقتلميمإللاقتطلي إلبيهإلاقعتمديه،إللتل يمإلاقعاتمديهإلبتهميامإلاقتطالي إل
اق،اتلإلأللفسع .إل إل
إلاقسيتسااتاإلاقم لاامإلارا اإلاقماالا رإلاقبتا يمإلاقتالإلتعتماارإل دا إلحتجااتاإلل غبااتاإلاقعااتمديهإلبتقمؤسسام،إلمااهإلخاااللإلاقتحااللإلمااهإلم ك ياامإلاقيلا اارإللااجا ااااإلإقا إلتىاامي إلاقسيتسااتاإل
اقم لمإلارا اإلاقملا رإلاقبت يمإلاقتلإلتعتمرإل د إلحتجتاإلل غبتاإلاقعتمديه.إل إل
إلاقتحااللإلاقكدا إلإق ا إلخرماامإلاقعمااالاإلساالااإلاقعمااالاإلاقااراخدييهإل لإلاقعمااالاإلاقخاات جييهإلمااهإلخاللإلا تبت إل هإلاقعتمديهإلبتقمؤسسامإل ماالاإلراخديايهإليجابإلإتابتعإلحتجاتتع إلل غباتتع إلفالإل
اقمؤسسمإلاقتلإليعمدلهإلبعت.إل إل
-إلاقت كي إل د إلإرا اإلاقمع فمإلل

إلاقمتلإلاقفك

،إلحياتإل ىابحاإلاقمع فامإل ها إلاقمالا رإل

اقمتتحمإلبتقمؤسسم،إلمهإلخاللإلتلقيرإللهيكدمإللتطلي إلللتا إللتباترلإلاقمع فام،إللبتقتاتقلإلفاإهإل
اقمؤسستاإلاقلتجحمإلهالإلتداكإلاقمؤسساتاإلاقتالإليتالف إلفيعاتإلمع فامإلتلظيميامإللتعدا إلتلظيمالإل
فعتل.إلكمتإل هإلاقفعتقيمإلاقتلظيميمإلتعتمرإل د إلج،بإللاستخرا إللتطلي إللتلميمإلاقعاتمديهإلاقا،يهإل
يمكلع إلاساتخرا إلمعا فتع إلقحالإلاقمتاكالا،إلماهإلخااللإلطا حإل فكات إلجريارا،إلتطالي إلطا قإل
ملإلجريراإللإتبتعإلحتجتاإلل غبتاإلاقعمالا .إل
كمتإلتتمي إلإرا اإلاقملا رإلاقبتا يمإلفالإلاقمؤسساتاإلاقسايتحيمإلبتتجتهاتاإلحرياامإل خا ىإل
إضتفمإلقالتجتهتاإلاقحريامإلاقستقفمإلاق،ك إللاقمتمادمإلفيمتإليدل1:إل إل
إلض ا ل اإلا تمااترإلاقمؤسسااتاإلاقساايتحيمإل د ا إلساابلإلجريااراإلقتتااجيشإلاقعااتمديهإل د ا إلتجرياارإلط قإل مدع إلاقتيديريم،إللاألخ،إلبتألفكت إللاألساتقيبإلاقجرياراإلفالإلمجاتلإل ماتقع ،إللاس تماترإل
د إلاابراعإللاسبتكت إلقتحسيهإللل يمإللجلراإلخرمتتع  .إل
إلضا ل اإلت كيا إلاقمؤسسااتاإلاقساايتحيمإل دا إلتمكاايهإلاقعااتمديهإلبت تباات ه إلتا كتاإلاارا ا،إلمهإلخاللإلتتجيعع إل د إلاقييتراإللاقتح كإلاق،اتلإللحلإل هرااإلاقمؤسسم .إل

 -1سامح أحمد رفعت عبد الباقي ،مرجع سابق ،ص .114-114
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الفصل الثاني:

إل اختالاإلاقعمتقمإلاقسيتحيمإل هإلاقعمتقمإلفلإلاقىلت تاإلاألخ ىإلفيمتإليتعدقإلبميتلممإلاقتوييا إللرإلتطبياقإلاألفكات إلاقمبتكا اإللاسسات اتيجيتاإلاقجريارا،إللهالإلماتإلقارإليعياقإلإمكتليامإلتطالي إل
خرممإلسيتحيمإلجريرا .إل
إلاسساااتفتراإلماااهإللظااا إلمعدلماااتاإلاقمااالا رإلاقبتااا يمإللتلظيفعاااتإلفااالإلاقمؤسساااتاإلاقسااايتحيمإلبت تبت هتإلتمالإلقلا رإلبيتلتاإلمتكتمدمإلفيمتإليتعدقإلبتقعتمديه .إل

املبحث الثاني :املهام الرئيسية إلدارة املوارد البشرية
تمات

إرا ا اقمالا ر اقبتا يم كمات هالإلمتاراللإل باش معات

ئيسايم هال :اقحىاللإل

دا إلاقمالا رإلاقبتا يم ،تار يبع لتلمياتع  ،تحفيا ه اا اقمحتفظام دايع لىايتلتع .إلتعات إل
اقمعممإلاأللقا إلباإج اااا اقحىالل دا اقعمتقام ،ل،قاك بعار اقتتكار ماه اقحتجام إقيعات ،ماتإل
اقمعمامإلاقاتليامإلفيتمحال اهتمتمعات حالل األلتاطم لاقممت ساتا اقتال تعارا إقا

فاشإل

اقمعت ااإلاقعدميمإللاقعمديم قدعتمديه لاق ،يعلر بتقفتئرا د اقمؤسسم ،فل حايه يالحاظ هإل
هلتكإلت ابطإللتراخل بيهإلاقمعمتيه األخي تيه ،حيت تسع اقمؤسسم ماه ل اا اقتحفيا إقا إل
فاش رااإلاقعاتمديهإللتحسايه إلتاتجيتع بتساتخرا حالاف إل ريارا هال لفساعت اقتال تساتعمدعتإل
قىايتلتع إلبمعلا

هإل ساتقيب اقىايتلم هال لفساعت ساتقيب اقتحفيا  ،ليكماه اقفا ق فياط فالإل

اقعرا.إلل د إله،اإلاألست

سيعت ه،ا اقمبحت بر اسام إرا ا اقمالا ر اقبتا يم دا

لعت مديمإلتتضمهإلاالت معت

سات إل

ئيسيم هلإلاقحىلل د اقملا ر اقبت يم ،تلميمإلاقعتمديه،

اقتحفي إللاقىيتلمإللهلإللف إلاقمعت إلاقمتعديمإلبإرا اإلاقملا رإلاقبت يمإلاقسيتحيم.

املطلب األول :احلصول على املوارد البشرية
إه لل مساؤلقيم تياش دا

اتتق إرا ا اقمالا ر اقبتا يم فال اقمؤسسام هال سارإل

احتيتجتتعات ماهإلاقمالا ر اقبتا يم ،لتات ها،ة اقمساؤلقيم ماه خاالل ما حدتيه ئيسايتيه هماتإل
م حدام اسساتيطتبإللم حدام اسختيات لاقتعيايه ،لقبال اساتع اض هاتتيه اقما حدتيه تجار إل
ااتات اإلإقا إل لا

دا اقا غ ماهإلا تبات

مديام اساتيطتب اقعاتمديه كخطالا لقا فالإل

اقحىلل د اقملا ر اقبت يم ،إس ه هلتكإلبعض اقمتطدباتا اقتال يجاب م ا تتعاتإلمسابيتإل
قبال اسلخا اط فال ها،ة اقعمديام ،ليتعداق األما إلبضا ل ا م اجعام خطام اقمالا ر اقبتا يمإل
بعرا تحرير اسحتيتجتاإلمه اقملا ر اقبت يم اقتل تكله فل اقوتقاب لتيجام قحاتساإل ئيسايمإل
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الفصل الثاني:

هل اسساتيتقم ل اقتحليالإل لإلااحتقامإل دا إلاقتيت ارإل لإلاقلفاتاإل ل قحتجام إضاتفيم لتجمام اهإل
اقتلسش فل اقلتتط إلسلااإل ملريتإل لإل فييتإل ل ظعل إللظتئا جريرا فل اقمؤسسم.

أوال :استقطاب املوارد البشرية
قيرإل

اإلاسستيطتبإل د إل ل :إل«اقعمديامإلاقتالإلتتضامهإلاقبحاتإللاقر اسامإللاقتحا

إل

ااهإلاقماالا رإلاقبت ا يمإلاقمؤهداامإلساالااإلمااهإلراخاالإلاقملظم امإل لإلمااهإلخت جعاات،إللاقعماالإل د ا إل
جا،بعتإلسلتياتاإل فضادعتإلقماألإلاقلظاتئاإلاقتاتغ اإلبتقملظمام» 1.لتليسا إلمىاتر إلاسساتيطتبإل
إق إلمىتر إلراخديمإلل خ ىإلخت جيم .إل
 .1املصادر الداخلية لالستقطاب:
تتمالإلاقمىتر إلاقراخديامإلفال اقعاتمديه اقحاتقييه بتقمؤسسام ،لتات توطيام اسحتيتجاتاإل
ماه اقمالا ر اقبتا يم بعا،ةإلاقمىاتر

اه ط ياق مجمل ام ماه ااجا اااا لاقمتمادامإلفيماتإل

2

يدل:

 .1.1الرتقية:

تتكل اقت قيم مىر ا راخديات سساتيطتب اقمالا ر اقبتا يم ،إ،ا كتلاا ايتفامإلاقمؤسسامإل
لاأل ا اا اقساتئرا بعات تيضال بضا ل ا تاول اقلظاتئا ااتا افيم لاقييتريام اهإلط ياقإل
اقت قيم لإلفل حتقم ر تلاف اقمي اا اقال مم قتوطيم اقلظيفم فل سلق اقعمل.
 .2.1النقل الوظيفي:

تدجاااااتإلاقمؤسسااااامإلإقاااااا إلاقليااااالإلاقااااالظيفلإلقاااااالف إلاألسااااابتبإلاقختىااااامإلبتقت قياااااامإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
بتاضتفم إق

سبتب خ ىإلتتعدق ب غبتا األف ار ل تطبييت قملطق تعرر اسختىتىتا.

 .1.1خمزون املهارات:

تدجت اقمؤسسم إق إلمخ لهإلاقمعت اا لارمت يكاله قاريعت تىال إلكتمالإل اه اقيار ااإل
لاقمعت ااإلاقمتلاف ا قرى اقعاتمديه بعات ،حيات يات اق جالع إقا مخا لهإلاقمعات اا قدبحاتإل
ه اقخب ااإللاقمعت اا اقتل تحتتجعت اقلظيفم اقتاتغ ا ،ل لار اقتلافاقإليات تاول اقلظيفامإل
إمت بتقليل ل بتقت قيمإل ل بإ ترا اقتعييه .إل
 -1عبد العزيز علي حسن ،مرجع سابق ،ص .42
 -2أحمد ماهر ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،9002 ،ص .171
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .2املصادر اخلارجية لالستقطاب:

تدجتإلاقمؤسسمإلإق اقمىتر اقخت جيمإلفل حتقم ر تالف اقكفاتااا اقال مام قتوطيامإل
اقلظتئا اقتتغ ا فيعت ل لر غبتعتإلفال إ طاتاإلريلتميكيام جريارا .لتتماالإلها،ةإلاقمىاتر إل
1

فل:

 .1.2التقدم املباشر للمؤسسة:

يفضل اقعريار ماه طاتقبل اقعمال استىاتل مبتتا اإلبتقمؤسساتا،إللتيال إلها،ة األخيا اإل
بتسحتفتظ بطدبتتع اقتل تتضمه مختدا اقبيتلاتا اهإلقار اتع إللإمكتلياتتع
بع

دا

هإلتتىالإل

لر اقحتجم إقيع  .إل

 .2.2اإلعالن:

قر تيل اقمؤسسم بتا اله ه حتجتعت مه اقملا ر اقبت يم فل اقىحاإللاقمجالا،إل
ل اق اريل لغي هت مه لستئل اا ال  ،لقجا،ب كبا قار ماه اقم تاحيه تختات إلاقمؤسسامإل
لسيدمإلاا ال األكا إقبتس مه ط ا اقجمعل .
 .1.2وكاالت ومكاتب التوظيف:

هل بت ا ه لسيط بيه طتقبل اقتول لاقمؤسستا سلااإل ملميم ل ختىم.
 .7.2املعاهد واجلامعات:

تدجات بعاض اقمؤسساتا إقا إقتمام القاتا ماش مختداا اقمارا

إلاقفليامإللاقمعتهارإل

لاقجتمعتا بو ض جدب خ يجيعت قدعمل بعت ،لفل اقلقا اق ،تستفيرإلاقمعتهارإللاقجتمعاتاإل
مه تكليه إضتفل قدطدبم ه ط يق استىتل اقمبتت بميتريه اقعمال،إلتا ىإلاقمؤسساتا هإل
ه،ة اقعالقتا تلف قعت متقم مر بم د

ستقيب لتكللقلجيت اقعملإلبعت لبتقتتقلإلتلف إل لعت

تكتقيا اسختيت لاقتر يب .إل
إل
إل

 -1عبد العزيز علي حسن ،مرجع سابق ،ص .42-45
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .0.2النقابات العمالية:

بت تبت هت ت يكت اجتمت يت ،تتخ ،اقليتبتا اقعمتقيم فل بعضإلاقمؤسساتا دا إل تتيعاتإل
مساؤلقيم اساتيطتب اقمالا ر اقبتا يم ،ختىام فال اقمساتليتا اقارليتإلماه اقلظاتئا ،لبا،قكإل
تلف

ه اقمؤسسم إج اااا اقبحت ه اقملا ر اقبت يم اقتلإلتحتتجعت.

 .2.2اخلدمة العسكرية:

تدجت اقمؤسستا إق ه،ا اقمىر ختىم فل حتقم اق غبام فالإلاسساتفترا ماهإلاقتكاليهإل
اق ،يتديتة اقمجلرله الاتا اقخرمام اقعساك يم ل،قاك حساب تخىىاع إلفيعات ،فيار تدجات مااالإل
تا كتا األماه إقا ها،ا اقمىار قتالفي لفياتا ختىام بتقتار يب ،كا،قكإلاقتاته بتقلسابمإل
قت كتاإلاقليل لاقبلتا لغي هت.
 .4.2آراء اخلرباء وأساتذة اجلامعات:

تمياال بعااض اقمؤسساتا إقا

اسساتعتلم بااتقخب اا مااهإل ااتمديه قاارام

ل سااتت،اإل

لمختىيه مه جل استيطتب اقملا ر اقبت يم ،ل،قك لظ ا قدايمإللاقمىراقيم اقتل يتمتعالهإل
بعت .إل

ثانيا :اختيار املوارد البشرية
ييىار بتختيات اقمالا ر اقبتا يم تداك اقعمديام اقتال بميتضاتهت تاتمكه إرا اإلاقمالا رإل
اقملتسابيه قتاول اقلظاتئاإل

اقبتا يم ماه اقتلاتا -ماه بايه جمدام اقمت تاحيه -األتاخت

اقتتغ ا بتقمؤسسم ،بمعل آخ  ،تعارا مديام اسختيات إقا تحيياق اقتلافاق بايه متطدباتاإل
للاجبتاإلاقلظيفم اقتتغ ا ،لبيه مؤهالا لخىتئ

1

اقف ر اقمتير قتودعت.

إه اقممت ستا اقختىام بلظيفام اسختيات لاقتعيايه قار تختداا ماه مؤسسام ألخا ى،إل
فيرإلتلحى فالإلمجا ر إجا اا ميتبدام ماش اقمتيار قتاول اقلظيفام لقار تتساش قتتامل م احالإل
رياراإلقفا

اقم تاحيهإللالتياتا ىادحع  ،ليتلقاا األما

ستسات دا

لالع اقلظيفام،إل

لمساتلاهت فالإلاقعيكال اقتلظيمالإلقدمؤسسام ل يضات دا إمكتلياتا لقار اا اقياتئميه دا إل

 -1صحح الدين عبد الباقي ،االبجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،مرجع سابق ،ص .121
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
مديم اسختيت إلبتقمؤسسم ،كمت يتلقاإلاألم
لأللعت امترارإلقعمديم اسستيطتب ،تم

د كميام للل يام اقعمتقام فال سالق اقعمال.

مديمإلاختيت اقملا ر اقبت يم بتقم احل اآلتيم 1:إل

 .1تقديم طلب التوظيف والسرية الذاتية:
يعر طدبإلاقتلظيا لاقسي اإلاق،اتيمإلقدم تحإلقدلظيفمإلهلإلاقخطالاإلاأللقا إلفالإلسدسادمإل
إجا ااااإلاختيات إللتعيايهإلاقمالا رإلاقبتا يم.إلإه طداب اقتلظيااإل بات ا اه لاييام تحمالإل
بيتلتا ختىم بتقم تاح تتعداق بحتقتا اقتخىايم لاسجتمت يامإللمساتلاة اقتعديمال لخب اتا إل
اقستبيم لبيتلتا ه حتقت اقىاحيم .ييال طداب اقتلظياا بارل هات إلفال تىافيم اقمتيارميهإل
قدلظيفام ،أله اقبيتلاتا اقتال يتضاملعت تكاله لاقعيام ،ليمكاه اس تماتر ديعات فالإلاتخات،إل
ق ا ااإلاقيبلل ل اق فض ،ختىم فل حتقم اقلظتئا اقتل تتطدب مؤهالا لل يام للاتر ا،إل
لالتيتق إق اقم حدامإل

إ ،يكفلإلمج ر تلف ه،ة اقمؤهالا فل طدب اقتلظيا قيبلل اقتخ
اقملاقيمإلمه مديم اسختيت  .إل
 .2املقابلة املبدئية:

يمكه اقلظ إق إلاقميتبدمإلاقمبرئيمإل د إل لعت جا ا ماه مديام اسساتيطتب ل جا ا ماهإل
مديم اسختيت ل،قك حسبإلمىر اسستيطتب لاقط ق اقتل يت بعات ،فمااال إ،ا كاته األما إل
يتعدق بمسح اقير اقعتمدم فل ج اإلمت مه سلق اقعمل كتقمعتهر لاقجتمعتا ،ففال ها،ة اقحتقامإل
فإه الطبتع اقيتئ بعمديم اسستيطتبإل ه األف ار اق،يهإلتمدتع

مديم اقمسح هال اقا ،يحاررإل

إمكتليم استر تئع كم تحيه قدعمالإلبتقمؤسسام ل اقعكا  ،لفال ها،ة اقحتقام تعتبا اقميتبدامإل
اقمبرئيام جا اا ماه مديام اسساتيطتب ،مات إ،اإلالطدياا اقمؤسسام فال اساتيطتبعت قدمالا رإل
اقبت يم مه مبر ج،ب كب

ارر ماه اقم تاحيهإلبتس تماتر دا

كبا

ارر ماه اقمىاتر ،إل

فإه اقميتبدام اقمبرئيام تعتبا بماتبام اقخطالا األلقا فالإل مديام اسختيات  ،لفال كال األحالالإل
تعرا اقميتبدم اقمبرئيم إق إبعتر األف ار اق،يه س يتلف فيع إلاقحار األرلا ماه اقتا لط اقتالإل
ل را فل تلىيا اقلظيفم اقم ار تودعت .إل
إل
إل
 -1عبد العزيز علي حسن ،مرجع سابق ،ص ص .111-154
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .1االختبارات:
تتماالإلاسختبات اا فال مختداا ااجا اااا اقتال تتباش قييات

مارى تالاف خىاتئ

إل

معيلم فل اقف ر لاقتلإلتؤهد قدييت بمعت ل لتطم لظيفيم معيلم ،لبع،ا اقمعلا فتسختبات ااإل
تتيح قدمؤسسم ف ىمإلاسلتيتا اقجير قدم تحيه لختىم إ،ا كته رره كبي ا ،حيات تسات رإل
فل اقتع ا د خىتئ
اقم ار تودعت .لتت

إللسامتا اقفا ر ،لماه اا اقا بط بيلعمات لبايه متطدباتا اقلظيفامإل

مديم اختبت إلاقم تاحيه إمات بىافم ف ريام ل بىافم جمت يام ،حيات هإل

اسختبت اا اقف ريم هل تدك اقتل يت إلبميتضتهت اختبت تاخ
ل كاا فال لفا

لاحار بلاساطم مختبا لاحارإل

اقلقاا ،مات اسختبات ااإلاقجمت يام فتطباق دا

بلاسطم مختب لاحرا ل كا فل لف

كاا ماه تاخ

لاحارإل

اقلقا.

لتىلا اسختبت اا مه حيت مضمللعت إق االام للاع ئيسيم هل 1:إل
 .1.1اختبارات قياس املؤهالت العلمية:

تيي

قار ا اقفا ر دا اقتحىايل لمساتلى مات تعدما إلماهإلخبا اا ،كمات تياي

،كاتاإل

اقف ر لقر ات اق،هليم لاستعرارات قدعمل.
 .2.1استقصاءات القياس النفسي:

هال بات ا اه قالائ سائدم يجياب ديعات اقفا ر ،ليعبا إلفيعات اه بعاض اقجلالابإل
اقمتعديم ب  ،كميلقا لاهتمتمتتا لقيما لاتجتهتتا  ،لاقتال تعكا إلتخىايت لقر تا اقلفسايمإل
د اقعمل .إل
 .1.1اختبارات األداء:

يودب ديعات اقطاتبش اقعمدال كاا ماه اقطاتبش اقا،هلل ،لتياي
لتتلبت بمستلى رائ فل اقعمل مستيبال ،ل،قك ه ط ياق قيات

خبا اإلاقفا ر فال مدا إل

اقديتقامإلاقفي يلقلجيام قدفا رإل

لاقتل تحرر مرى ىالحيت برليت قدييت بتقعمل .إل
إل
إل
إل
 -1أحمد ماهر ،االخببارات واسبخدامها في إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،2551 ،ص .24
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .7املقابالت التشخيصية:

لر اجتيت اقمت تح قدعمل فل اقمؤسسام م حدام اسختبات اا للجتحا فيعات يكاله قارإل
قطاشإلتالطت هتمات فال ط ييا إقا اقعمال لاسقتحاتق بتقمؤسسام .لقدتتكار ماه تلافيا ماشإل
متطدبتاإلاقلظيفمإلاقتل سيتودعت تيل اقمؤسسم ه ط يق مماديعت بإج اا ميتبدام تتخيىايمإل
ق  ،تسمح ه،ة اقميتبدمإلبتوطيم بعاض اقجلالاب اقمتعديام بتسختبات  ،لاقتال س يمكاه توطيتعاتإل
إس ه ط يق استىتلإلاقمبتت بيه ىتحب اقعمل لطتقب اقعمال ،حيات تتايح قعمات مع فامإل
اقت لط اقتل تحك اقعالقمإلبيلعمت مستيبال ،لقر تجا ى اقميتبدام ماش فا ر لاحار فال كال ما اإل
كمت يمكه ه تجا ى ماش جمياشإلاقم تاحيه ما ا لاحارا ،كا،قك يمكاه ه تكاله مارا اقميتبدامإل
قىاي ا ليمكاه ه تكاله طليدام لحتا إلفال فتا اا متيطعام ،ل،قاك حساب هميتعات بتقلسابمإل
قعمديم اسختيت لحسب هميم اقلظيفم اقم ارإلتودعت.
 .0التأكد من املصادر املرجعية:
إه اقمعدلمتا اقتل ت اقحىلل ديعت مه اقم تحيه لاسلطبت تا اقتل خا،ا الع إل
فالإلاقم احال اقساتبيم سبار ل ه يتالبعت لالع ماه اقومالض ل اقالي

 ،لقتوطيتا تيال إل

اقمؤسسامإلبتستىاتل بتقمىاتر اقم جعيام ،لهال بات ا اه تاخت

ل هيئاتا ،ك هاتإل

اقم تح الاتا اقميتبدامإل ل فال طداب اقتلظياا كم اجاش يمكاه اقساؤال لا ماه خالقعات ماالإل
اق مالا اقستبيله فل اقر اسمإل ل فال اقعمال ،اقمعتهار لاقجتمعاتا.إللفال ها،ا اقىارر يلبوالإل
دا اقمؤسسام اقتتكار ماه اقمىاتر إلاقم جعيام قدم تاح أله ها،ا األخيا س يا،ك إس ماهإل
يضمه تلىيتع ل يع اايجتبل ل .
 .2االختبارات الطبية:
قبال اتخات ،إجا اااا اقتعيايه تيال اقمؤسسام باإج اا فحال

طبيام دا اقم تاحيهإل

اق،يه ابتلاإلجرا تع فل اقم احل اقستبيم ماه مديام اسختيات  ،لتعارا اسختبات اا اقطبيامإل
إق ضمته قر اإلاقم تح د اقييت بمعات ل لتاطم اقلظيفام اقتال يتاودعت بتقمؤسسام ،لماهإل
ا تفتر متتكل اقوياتبإللاقما ض قبال لقل عات ،كمات تعارا إقا حمتيام باتقل اقعاتمديه فالإل
اقمؤسسم مه األم اض اقمتليدم .إل
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الفصل الثاني:
 .4اختاذ قرار التعيني:

يعتب اتخت ،ق ا اقتعييه اقخطلا األخي ا فل مديم اسختيت لماه خالقعات يات تعيايهإل
اقتخ

اقملتساب قتاولإلاقلظيفام اقتاتغ ا ،لتتميا ها،ة اقم حدام باتيد

ارر اقم تاحيهإل

ه األم قر يىال إقا مجا ر تاخ

لاحار ،لفال ها،ةإل

ميت لم ببتقل اقم احل اقستبيمإلحت

اقحتقام يكاله رل ها،ة اقم حدام تاكديتإل كاا ملا خطالا ماه خطالاا مديام اسختيات  ،إ،إل
يفتا ض ه قا ا اختيات اقتاخ

اقملتساب قتاولإلاقلظيفام اقتاتغ ا يكاله قار اتخا ،بعارإل

إج اا اسختبت اا لاقميتبالا لالتع بإج اا اقفحل
مه مؤسسم ألخ ى حسب حجمعت لحسب األ

إلاقطبيم ،مات سادطم اقتعيايه فتختدااإل

اا اقستئراإلبعت ،فير تلكل ها،ة اقمعمام إقا إل

اارا ا اقعديت بىفتعتإلىتحب اقعمل ،لقر تلكل قمىادحمإلاقمالا ر اقبتا يم كللعات اقمتا فمإل
دا اقم احال اقساتبيم ماه مديام اسختيات  ،كمات يمكاه ه تلكالإلها،ة اقمعمام إقا ماري إل
اقمىدحم ل اقيس اق ،سيعمل في اقعتمل اقجرير .إل

املطلب الثاني :تنمية املوارد البشرية
تكتسال تلميام اقمالا رإلاقبتا يم هميام بتقوام بتقلسابم قدمؤسساتا لاألفا ار دا حارإل
سلاا ،ففلإلاقلقا اق ،إلتمال مؤت ا لاضحت ق يترا لتحسيه األراا اقعات بتقلسابم قدمؤسسامإل
تعتب إل تمال ماه لامالإلاق ضات اقالظيفل بتقلسابم قألفا ار.إلتمات

إرا ا اقمالا ر اقبتا يمإل

رل هتإلفل تلميم اقعتمديه مه خالل بعم مجتسا هل 1:إل
إلتكليه اقعتمديه؛ تلميم اقمست اقلظيفل قدعتمديه؛ -اقتطلي اارا

؛

اقتطلي اقتلظيمل.لأله اقتلميم بىفم تمم تعلل اس تياتا ماه لضاش إقا لضاش آخا فضال ملا لفالإل
جميشإلاقمجاتسا ،فإلا يمكاه ا تبات اقتكاليه تلميام فال حار ،اتا لفال لفا
رلاا اقتلميم.
 -1جمال الدين محمد المرسي ،مرجع سابق ،ص .11
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اقلقاا راا ماهإل

إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

لتيتىا اقتلميام اارا يام دا فئام اقمتا فيه لاقماري يه ،مات تلميام اقمسات اقمعلالإل
فتتامل كتفام فا ارإلاقمؤسسام ،فال حايه يتحارر األفا ار اقمعلياله بعمديام اقتطالي اقتلظيمالإل
بحسب اقمجتسا اقتلإلسيتمدعت اقتويي  .إل

أوال :تكوين املوارد البشرية يف املؤسسة
ا إلاإلاقتكاليه بتلا :إل«مجمل ام اقجعالر اقملظماام لاقمخططام قتطالي معاات اإل
لخب اا لاتجتهتا اقمتكلليه ،ل،قكإلبجعدع كا فت ديم فل راا معتمع ».1
يتضاح ماه اقتع ياا اقساتبق ه اقتكاليه هال اقعمديام اقتال بميتضاتهت تيال اقمؤسسامإل
بت ليرإل ف ارهت بتقير اا لاقمعت اا اقتال ت اهات ضا ل يم للتجعام قتحسايه رائعا ل ياتراإل
االتتجيم ،قكه األم فل اقحيييم يتعرى ،قك ،فتلطالقت مه اقمفعل إلاقمعتى قدمؤسسام دا إل
لعتإلمجمل ام اقمعات ا لاقمعات اا لااجا اااا لاقخبا اا اقفليامإلاقتال تتفت ال فيمات بيلعاتإل
لماش ت ايارإلاسهتمات بتسساتامت فال اق سامتل اقبتا

لاقا،

اقمعلليم فل اقمؤسسمإل ه األىلل اقمتريم ،فير رى ،قك إق

ف ضات إل هميام األىاللإل
يتراإلاسهتمت باتقتعدي بىافمإل

تمم لاقتار يب بىافمإلختىام كللعمات لسايدم اقمؤسسام فال تحيياقإل هارافعت ااسات اتيجيم،إل
بمعل

ه اقتكليه هل:إل«اقعمديم اقريلتميكيم اقتل تعارا إقا تتهيالإلاألفا ار ،لبلاتا لتطالي إل

اقكفاتااا فالإلاقملظمام» .2ليتخا،إلاقتكاليه تاكديه همات اقتار يبإللاقتعداي  ،حيات ي كا إل
اقتر يب د

يترا اقير ااإللاقمعت اا اقتل قعت القم بعمل محارر،إلفال حايه يعات اقتعداي إل

ب يترا اقمعت ا اقتل س ت تبطإلبتقض ل ا بعمال محارر ،قكاه هلاتكإلماهإليا ى باته اس تباتطإل
بايه اقتعداي لاقتار يبإلملجالرإلليتماال فالإل ه اقعاتمديه األفضال تعديماتإليساعل تار يبع ،إل
ليكللاله كاا الضابتطت لخضال ت قدالظ لاقدالائحإلاقملظمام قدعمال ل كاا إلالفتتحات ،هلياتإل
لرافعيم لحل اقعمل ميت لم بتقعتمديه األقل تعديمت  .3إل
إل

 -1حسن أحمد الطعاني ،البدريب مفهومه وفعاليبه ،الشروق للنشر والبوزيع ،األردن ،2552 ،ص .24
- Marie Dominique Pujol, Ressources humaines la boite a outil de l'entrepreneur, éditions
d'organisation, Paris, 2000, p76.
 -3موس اللوزي ،البنمية اإلدارية ،دار وائل ،األردن ،الطبعة األول  ،9000 ،ص .22
2

- 41 -

إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

ثانيا :تنمية املسار الوظيفي
كته مىطدح اقمست اقلظيفلإلما تبط بتقلقاا ،لكاتهإلاقحاريت اه اقمسات اقالظيفلإل
قدعتمل هل حريت اه اقا مه اقا ،إل مضاتة فالإلاقعمال فال مؤسسام معيلام ،1لبتقميتبال كاتهإل
مىطدح تسيي اقمست اقلظيفلإليعللإلتسيي إلاقت قيتا.إللقيرإل إلفاإلتلميمإلاقمسات إلاقالظيفلإل
د إل لعت:إل«اقعمديمإلاقتلإليت إلبملجبعتإلاقملااممإلبيهإلاهتمتماتاإلل غباتاإلاألفا ارإلفالإلاقتيار إل
اقمعللإللبيهإلاسحتيتجتاإلاقمستيبديمإللف ىعتإلفلإلاقلمل» .2إل
لأله ت قيم اقعتمال ماه لظيفتا اقحتقيام إقا اقلظيفام اقتال تعدلهات مبتتا ا فال اقساد إل
اقالظيفلإلم تبطام بت قيام تاتغل ها،ة اقلظيفام ل بتحليدا ل بتساتيتقت ل لفتتا  ،فيار كتلااإل
مساؤلقيم تلميامإلاقمسات اقالظيفلإلميتىا ا فياط دا اقجتلاب اقياتلللل بتقلسابم قدمؤسسامإل
ل د اقلفتا اقتلظيمل لاقبيتاإلفيعت بتقلسبم قألف ار.
قكه مش توي مفعل اقلفتا اقتلظيمل ل غبم األف ار فل تويي مجتسا ل متكه اقعمالإل
ألسابتبإلكايا ا ف ضاتعت ظا لا اقتيار اقتكللقالجل لاقتلتفسايم ،فيار رى ،قاك إقا ا تماترإل
مفعل جرير قتلميمإلاقمست اقالظيفلإلقدعاتمديه فال اقمؤسسام ييال

دا اقمىادحم اقمتات كمإل

بيلعمتإلليعتمر د اقتعتله لاقعمل اقمتت ك بيلعمت فل تخطيط لتطلي ة.
ممت سابق يمكاه اساتخال

إل ه مديام تلميام اقمسات اقالظيفلإلهال مجمل ام اقجعالرإل

اقتال ييال بعات اقعتمالإلبمسات را لتلجيا ماه اقمؤسسام ماه جال تلجيا لمتتبعام مسات ةإل
اقلظيفلإلفل مختدا اقمؤسستا اقتلإل مل فيعات ،ل،قاك بتقط ييام اقتال تسامح قا بتقلىاللإل
إق

د مستلى ممكه مه اقلجتح لاقلملإلاقلظيفل لاسجتمت ل.
لحسب اقلظ ا اقحريام قتلميم اقمست اقالظيفل ،فاتقف ر يحا

ح

بتقلملإلفل حيتت اقمعليم ،ل د ه،ا األست

قجعل اقعتملإليحا

باتقلمل ،ل،قاك دا اقعكا

بتق ضات اقالظيفل متا إل

تبلا اقمؤسستا اقحريام كا مه لسايدمإل
ماه اقلظا ا اقتيديريام اقتال ا تمارا اقت قيامإل

لحرهت كلسيدم قتلميامإل تمديعات .لكمات سابق ،فاإه مديام تلميام اقمسات اقالظيفلإلهال مديامإل
متت كم بيه اقعتملإللاقمؤسسم لتت

ه ط يق اقخطلاا اقتتقيم:
1

- Pièrre Romelaer, Gestion des ressources humaines, Armand Colin, Paris, 1993, p184.
 -2يوسةةف حجةةيو الطةةائي و خةةرون ،إدارة المةةوارد البشةةرية (مةةدخل إسةةبرابيجي مبةامةةل) ،دار الةةوراق للنشةةر والبوزيةةع ،األردن،2552 ،
ص.740إل
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الفصل الثاني:
 .1تقييم الفرد لقدراته وأهدافه الوظيفية:

بمجا ر اقتحاتقإلاقفا ر بتقمؤسسام ،يلىاب اهتمات اقعتمال لحالإلتحيياق هاراا معيلامإل
تختداا ماه حيات قر تا

دا بدلغعات ،لاقا مه اقاال

يلتضل ليعمل مه جدعت ،لكدمت تمكه مه هرا ح
هرا آخ يتكل بتقلسبم ق تحريت لرافعت فل لف

قا،قك ،لتتاكل بتقلسابم قا إلتحاريتاإل
بتقلمل ،لفل لف

اقلقا يظع إل متما إل

اقلقا ،لتتكل ها،ة األهاراا فال مجمدعاتإل

ج اا مه تخطيط قمست ة اقمعلال ،مات اقجا ا اآلخا فيتلقاا دا إمكتليتتا لقر اتا فالإل
بدلغ تدكإلاألهراا.
لهلتك االام بعتر امكتليتا لقر اا اقعتمل فل اقلمل لهل 1:إل
إلبعر اقكفتاا:إللاق ،يتي إق اقير ا اقبرليم لاقفك يم د اقلمل اقمعلل؛ إل-إلبعر اقتخىيم:إلييي

ها،ا اقبعار مارى تلافاق اقخىاتئ

اقتخىايم قدعتمال ماش متطدباتاإل

اقلملإلاقمعلل؛ إل
-إلبعر اقمىدحم ل اقييمم:إليكتسل ه،ا اقبعر طتبعت تحفي يت ،بمعلا

ه تلميام اقمسات اقمعلالإل

تتكل راا تحفي إلبتقلسبم قدفا ر ،فاإ،ا قا تكاه ف ىام اقلمال اقمع لضام دا اقعتمال ضامهإل
خطط إلل هراف اقلظيفيم فإل س يكدا لفس

لتا اقعمل مه جل تحيييعت.

إه رل اقف ر فل تلميم اقمسات اقمعلال يكماه فال اقملا لام بايه هرافا اقمعليام لبايهإل
قر ات إللإمكتليتتا قبدلغعات ،فاإ،ا كتلاا إمكتليتتا مااال س تكفال قبدالغ هارا مات فاإه اقعتمالإل
يتج إمت قدبحتإل ه سبل مضت فتعت قدحر اقم غلب لإمت ى ا اهتمتم

ه ه،ةإلاألهراا

ل تعريدعت ،لفل كدتتإلاقحتقتيه تدعب اقمؤسسم رل ا هتمت فل تحييق اقعتمل قدلملإلاقمعلل.
 .2تقييم الفرد من طرف املؤسسة:
إه

مديم تلميم قدعتمديه تيل بعت اقمؤسسم س بر ه تستلر إقا معاتيي ملضال يمإل

تاباإل هديم اقف ر فال اقلمال ،لقدكتاا اه ها،ة اقمعاتيي اقمتات إقيعات فال اقخطالا األلقا ،إل
تيال إلاقمؤسسام بتيياي رل

قدعاتمديه كخطالا اتليام فال تلميام اقمسات اقمعلال ،ل،قاك اهإل

ط ياقإلاسساتمت اا ل اقمياتبالا ،ل اسساتعتلم بتق ؤساتا اقمبتتا يه اقا،يه تتالف قاريع إل
1

-Yves Emery et François Gonin, Dynamiser les ressources humaines, Presses polytechniques et
universitaires romandes , 1ère édition, France, 1999, p109.
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الفصل الثاني:

معدلماتا اهإل غباتا األفا ار لطملحاتتع اقمعليام ،لفال اقلعتيام تخدا
تىليا اقعتمديه بعت حسبإلقتبديتع قدتلميم إق

اقمؤسسام إقا إل
1

بش فئتا ئيسيم لهل د اقلحلإلاقتتقل:

إلفئام اقمتعدمايه :تماال األفا ار ،ل اسحتماتسا اقعتقيام فال اقلمال لاقا،يه يكاله مساتلىإلرائع قلإلمه اقم غلب في كتقمتر بيه حريات ل حريال اقتعييه.
إلفئم اقلجل  :تمال ه،ة اقفئم األف ار اق ،يؤرله ماتس متميا ا ليحيياله مساتليتا تقيامإلمه األراا ،لقريع استعراراا لاحتمتسا تقيم قالستم ا لاقتير لاقلمل.
إلفئمإلاألفا ار اق اساخيه ل اقمساتي يه :تماال األفا ار اقا،يه يكاله مساتلى رائعا م ضايت،إلقكهإلف ىع فل اقلمل محرلرا ألسبتب تخىيم ل تلظيميم.
إلفئم األف ار ريمل اقفتئرا :تماال األفا ار اقا،يه يكاله مساتلى رائعا غيا م ضال لقاي إلقريع إلف

قدت قل فل اقمؤسسم كتقمتيرميه فل اقسه ماال.

 .1حتديد االختيارات الوظيفية:
تتمال اقخطلا اقاتقام فل تلميم اقمست اقمعلل فل تحرير اسختبات اا اقلظيفيام ،لقعا،اإل
اقو ضإلتيل اقمؤسسام بتىامي مسات اا اقتلميام قكال لظيفام ل مجمل ام لظيفيامإللإ ارارإل
رقيال قدمسات اا اقلظيفيامإليتضامه معدلماتا اه فا

اقتلميام فال مختداا اقلظاتئاإل

لاقمعتيي اقتل تتطدبعت كل ف ىم ،ل،قك قكل يتسل قدف ر تحرير هراف اقلظيفيم.2
لأله اقتلميم بىفم تمم تعلل اقتير إق األحسه ،فمه لاجب اقمؤسسم ا تماتر كاا إل
مه لسيدم تجعل اقعتمل يح

بتقلملإلكته تلف لظاتئاإلريلتميكيام ل،اا مساؤلقيتا متعارراإل

ل تيس كل لظيفم إق ر جتاإل ريرا ل ه تعتمر د األج إلكمعيت قدلمل .إل
 .7اإلرشاد والتوجيه الوظيفي:
مه جال لجاتح مديام تلميام اقمسات اقمعلال يلبوال دا اقمؤسسام ه تحا

دا إل

إ تاترإلاقعاتمديه لتياري اقلىاح قعا فال تخطايط مسات ه اقمعلال ،ليمكاه ه يات ،قاك ماهإل
خاالل اق ؤساتاإلاقمبتتا يه ل ماه خاالل مىادحم اقمالا ر اقبتا يم ل اسساتعتلم بجعامإل
استتت يم متخىىم مهإلخت ج اقمؤسسم ،لتتلقا فعتقيم اا تتر لاقتلجي اقالظيفل دا إل
 -1راوية حسن ،إدارة الموارد البشرية (رؤية مسبابلية) ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،9002 ،ص .274
 -2صحح الدين عبد الباقي ،االبجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،مرجع سابق ،ص .244
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الفصل الثاني:

تالاف اقخبا ا اقال مام قارىإلاقياتئميه دا ها،ة اقعمديام ،قا،ا يلبوال دا اقمؤسسام تار يبع إل
لتتهيدع بتقط ييم اقتل تسمح قعا إلبمع فام اسهتمتماتا اقلظيفيام قدعاتمديه لكيفيام اقلىاللإل
إقيعت مش األخ ،بعيه اس تبت اقتوي ااإلاقتالإلتطا

دا لظاتئا اقمؤسسام ماه جعام ،لماهإل

د تدبيم احتيتجتا اقمؤسسمإلمه اقكفتااا.1

جعم خ ى اقح

ثالثا :التنمية اإلدارية
فاا اقتلميام اارا يام دا إل لعات:إل«مختداا اقجعالر لاامكتلياتا اقتال تلف هاتإل
اقملظمم قدعمديتا اقمستم ا ا رار اقمري لتعيئتا ارا ا م ؤلساي لقدمساتهمم فال تحيياقإل
هرافعتإلااست اتيجيم بفعتقيم ،ل،قك مه خالل فش قر ات
اقحتض إللاقمستيبل لضمته تلف اقتعتقب اارا
ل د اقعك

دا ملاجعام اقمعات اقمعيارا فالإل

راخل اقملظمم بير اامكته».2

مه تلميم اقمست اقلظيفلإلاق ،يتمل كتفم اقعتمديه فل اقمؤسسم ،لجارإل

ه اقتلميامإلاارا يام تخا

فئام اقماري يه ،لإ،ا كاته اقتار يب يات تيييما بلاتا دا اقتحساهإل

اقمدحلظ فالإل راا اقمتار ب ل ياترا إلتتجيتا  ،فاإه اقتلميام اارا يام غيا قتبدام قدتيياي إلبالف إل
اقط ييم ليىعب اقحك

د لجتحعت ل فتدعت كللعت مديم تعديميم بتقر جم األلق لقيسااإل

تر يبيم ،إ ،ه اقماري يمداك معات اا تحديديام لقار ا تقيام دا اقتفكيا لاقفعا س يساتطيشإل
اقتر يبإلفل حر ،اتا إكساتبعت قدمتار ب بيلمات يدعاب اقتعداي رل فال ،قاك ،ها،ا ماش اقعدا هإل
هلاتك ىافتاإللخىاتئ
تر ي

فط يام فال اقماري  ،لها،ا مات ياؤر إقا اقيالل لا ماه اقممكاهإل

ملاضيشإل ه اارا ا لقكه س يمكه تر ي

ل تعدي اارا ا ،اتعت.3

لتبي اقتلميم اق،اتيم هل األسدلب األكاا فت ديام ،حيات تلباش اق غبام فال اقتلميام ماهإل
اقمري لفسا إلفييال بتلظاي ب لاتما قديا ااا لاقر اسام لااطاالع ،يكفال قا اقتا لر بمعات اإل
لخب اا جريرا د إلاقرلا  ،كمت سإليجب لسيته رل اقخب ا فل تلميم قر اا اقماري  ،إ ،هإل
غدب اقمري يه يتعدملهإلبتقممت سم لبتألخطتا اقتل لقعلا فيعت طيدم مست ه اقمعلل .إل
إل
إل
-1إلصحح الدين عبد الباقي ،االبجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،مرجع سابق ،ص .244
 -2ميشةيل أرمسةبرونج ،المرجةع الةامةل فةي بانيةات اإلدارة (الةدليل األةثةر رواجةا لطةرق اإلدارة الحديثةة) ،مةببةة جريةر ،السةعودية ،الطبعةة
الرابعة ،2557 ،ص .112
 -3محمد سعيد أنور سلطان ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،1441 ،ص .114
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

رابعا :التطوير التنظيمي
ا ا اقتطالي اقتلظيمال بتلا :إل«،قاك اقجعار اقمخطاط دا مساتلى اقتلظاي ككالإل
لاقا ،تر ما اارا ا اقعديات بعارا ياترا فعتقيام اقتلظاي ماه خاالل تارخالا مخططام فالإل
اقعمدياتاإلاقتال تجا

فال اقتلظاي  ،لبتساتخرا مختداا اقمعات ا اقتال تيارمعت اقعدال إل

اقسدلكيم» .1إل
لهلاتكإلماهإليا ىإل هإلاقتطالي اقتلظيمال ياتتل ضا ل ا حتميام تف ضا اقظا لاإل
اسقتىاتريمإللاقتكللقلجيام بتقر جام األلقا إقا جتلاب ظا لا خا ى اجتمت يام لايتفيام،إل
لتتمال اقظ لاإلاسقتىتريم فل تحريتا اقملتفسم ل هته اقبيتا لاسستم ا يم اقا ،يلاجا إل
اقمؤسسم ،مات اقظا لاإلاقتكللقلجيام فتتماال فال اقتارفيتا اقعتئدام لاقسا يعم قالخت ا اتا،إل
لاقتل قعت تتاي

د بيئم اقعملإلمه حيت كميم االتتج للل يت ل ستقيب .2إل إل

املطلب الثالث :حتفيز املوارد البشرية وصيانتها
تيل إلاقمؤسسم بتلظيا حسه اقمتيرميه قدعمل بعت ا إلتعت بتكاليلع بىافم مساتم ا،إل
لكل ه،ا مه جل اسساتفترا ماه قار اتع لمعات اتع قار اامكاته،إللماه اا تحيياق هارافعتإل
بفعتقيام ،قكاه ها،ا يبيا غيا كاتا مات قا تا اع فال ،قاك األسابتب اقتال رفعاتع إلإقا اقعمالإل
لاسقتحتق بعت مه جعم ،لمه جعام خا ى اقعلامال اقتال تارفعع إقا با،ل كبا جعارإلممكاهإل
لتحييق راا حسه ،ليرخل كل ه،ا فال إطات اقمعمام اقاتقاام ارا ا اقمالا ر اقبتا يم لهالإل
تحفي اقملا ر اقبت يم لىيتلتعت .إل

أوال :حتفيز املوارد البشرية
قيرإل

اإلاقتحفي إل د إل ل « :اقعمديم اقتل بميتضتهت تيل اقملظمام بتساتات ا لتلجيا إل

سدلك األف ار لحل تحييق راا متمي » ،3لبتقتتقل فتقمعيت اق ئيسل اق ،تملح د

ستسا إل

اقحالاف إلهال معيات اقتميا فال األراا ،قكاه ها،ا س يملاش ماه ا تماتر معاتيي خا ى كتقجعارإل
لاألقرميام لاقكفاتاا،إلحيات تمالح اقحالاف
اقمحتلقم لاألسدلب لقاي

دا

سات

اقجعار الطالقات ماه ه اقعبا ا فالإل

فالإلاقلتيجام ،كمات يتايش اساتخرا ها،ا اقمعيات فال اقحاتسا اقتالإل

 -1موس اللوزي ،البطوير البنظيمي ،دار وائل للنشر والبوزيع ،األردن ،الطبعة األول  ،1444 ،ص .21
 -2صحح الدين عبد الباقي ،السلوك الفعال في المنظمات ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسةندرية ،2552 ،ص .120
 -3أحمد ماهر ،إدارة الموارد البشرية ،مرجع سابق ،ص .214
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

لتيياي األرااإلكتقلظاتئا اقخرميام مااال ،مات معيات األقرميام فيتاي فالإل

يىاعب فيعات قيات

اقوتقاب إقا اقمكتفاتا دا اقالسا لاقبياتا فالإلاقمؤسسام ،فال حايه يساتخر معيات اقكفاتااإل
قتتجيش اقعتمديه د اكتستب اقمعت ا لاقمعت اا.
لتيل إلاقمؤسسمإلبممت سم رل هت فل مديم اقتحفي
تىبلا إقيعت ا

اه ط ياق تحريار األهاراا اقتالإل

بطعت بحتجتا األف ار ا تيل بعر ،قك بعا ض مختداا اقحالاف اقتال تايا إل

لتلجا إلسادلك هاؤسا األفا ار لحال إتابتع حتجاتتع  ،لتحيياق هاراا اقمؤسسام فال لفا إل
اقلقا .1إل
ليمكه اختىت اقعمديم اقتحفي يم فل اقتكلإلاقتتقل :إل
شكل رقم  :52منوذج أساسي للدافعية
ناص في إشباع الحاجات
9

اخبيار اسبرابيجيات إشباع
الحاجات 9

إعادة باويو وبادير
الحاجات 2

المةافآت أو العااب 5

سلوك أو أداا موجه نحو
هدف معين 3

باويو األداا 2

الرضا الوظيفي 7

المصدر :صحح الدين عبد الباقي ،السلوك الفعال في المنظمات ،مرجع سابق ،ص.29

1

- Marie Dominique Pujol, Op Cit, p177.
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .1مراحل التحفيز:

مهإلخالل اقتكل  19يمكه استلتتج م حدتيه ئيسيتيه فل اقعمديم اقتحفي يمإلهمت :إل
 .1.1البحث عن حاجات األفراد وإثارتها:

تؤر إات ا اقحتجم قرى اقف ر إق تعل ة بحتقم ر إلاقتلا ه ،لاقتال يحاتلل تخفيفعاتإل
اه ط ياق سادلك معايه ،لقبال ها،ا تيال اقمؤسسام بتحريار األهارااإلاقملتظا ا ماه مديامإل
اقتحفي  ،لاقتال يمكاه حىا هت فال اقوتقاب فال تحيياق اقتميا فال األراا ،اا تيال إلبعار ،قاكإل
بإيجتر القم بيه ه،ة األهراا لاقحتجاتا اقمختدفام قألفا ار اقمعليايه باتقتحفي  ،ل فيمات يدالإل
استع اض أله اقلظ يتا اقتل تلتلقا حتجتا األف ار ل القتعتإلبتحفي ه  .إل
 .1.1.1نظرية احلاجات ملاسلو:

قر ب اهت إلمتسدل  Abraham Maslowمه خالل لمل،ج ت تيبت ه مياتإلقمختدااإل
حتجتا االستهإللاقتل د

ستسعت يمكه اقاتحك فال سادلك اقعتمال لرافعيتا ،إللتتماال ها،ةإل

اقحتجااتا فاالإلاقحتجااتاإلاقفيساايلقلجيم،إلتعدلهااتإلحتجااتاإلاألمااهإلا ا إلاقحتجااتاإلاسجتمت ياام،إل
فحتجتاإلاقتيري إللاسحت ا ،إلفحتجتاإلتحييقإلاق،اا .1إل
لاقتكلإلاقملاقلإليلضحإله إلمتسدلإلفلإلت تيب إلقع،ةإلاقحتجتا:إل إل
شكل رقم  :51هرم ماسلو لرتتيب احلاجات

إل

Source: Jean-Marie Peretti, Ressources humaines et gestion des personnes, Vuibert,
Paris, 4ème édition, 2002, p 27.

1

- Bruno Jarrosson, 100 ans de management un siècle de management à travers les écrits, Dunod,
Paris, 1ère édition, 2000, pp39-40.
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

ل د إلاقا غ ماه اسلتياتراا اقتال لجعااإلقمتسادل فال لمل،جا ها،ا لاقمتعديام ستساتإل
بتراخلإلاقحتجاتا ،إس لا ساته مساتهمم كبيا ا فال تحريار لل يام اقحتجاتا اقتال تاؤا فالإل
سدلك اقف ر لاقتل يت اقعمل بعت حت اقلقاا اقحاتقل فال اقكايا ماه اقملظماتا لفال اقعريارإل
مه اقمجتسا .إل
 .2.1.1نظرية احلاجات أللدرفر:

تعتب ه،ة اقلظ يم ىيوم معرقم قلظ يمإلمتسادل ،لتعتمار لفا

ف ضايتتعت ماشإلإرخاتلإل

بعض اقتعريالا ،لتلتظ اقحتجتا اقمتعاررا قنلساته حسابإل قار ف إلإقا ااالت مجمل اتاإل
ئيسيم 1:إل
 حتجتاإلاقبيتاإلله،ةإلتتضمهإلاقحتجتاإلاقعتئراإلإق إلضمتهإلاقىاحمإلاقجساميمإلقدفا رإللتمتاالإلإق إلحرإلمتإلاقحتجتاإلاقفسيلقلجيمإللاألمليمإل لرإل .Maslowإل
 حتجتاإلاقعالقتاإلمشإلاآلخ يهإلله،ةإلت ك إل د إل هميمإل القاتاإلاقفا رإلماشإلاآلخا يهإللهالإلتتب إلاقحتجتاإلاسجتمت يمإل لرإل.Maslowإل
 -حتجااتاإلاقلماالإللهاا،ةإلت كا إل دا إلتطاالي إلاقياار ااإلاالسااتليمإللاق غباامإلفاالإللماالإلاقتااخ

إل

لتطاالي إلقر ات ا إللإمكتليتت ا إللهاا،ةإلتمتااالإلاقحتجااتاإلاقعديااتإل لاارإلMaslowإللهاالإلحتجااتاإل
اقتيري إللاسحت ا إللحتجتاإلتحييقإلاق،اا.إل
لاقتكلإلاقملاقلإليلضحإلسد إلاقحتجتاإل لرإل :Clayton Alderferإل
شكل رقم  :57سلم احلاجات عند ألدرفر إل

إل
المصدر :سنان الموسوي ،إدارة الموارد البشرية وبأثيرات العولمة عليها ،دار مجدالوي للنشر والبوزيع،
األردن ،الطبعة األول  ،9002 ،ص  .929إل

إل
 -1سعاد نائف البرنوطي ،إدارة الموارد البشرية (إدارة األفراد) ،الطبعة الثالثة ،مرجع سابق ،ص .121
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

لفيمت ي ى متسدل فل لمل،ج ه مديم إتبتع اقحتجتا تت بط ييام تسدساديم الطالقاتإل
ماهإلاقحتجاتا اقطبيعيام فال سافل اقعا

إقا غتيام حتجاتا تحيياق اقا،اا فال االة ،يا ىإل

قار ف ه قدفا رإلميال إقا إتابتع حتجتتا اقمختدفام فال لفا
لإمكتليتتا  ،فيتابش حتجاتاإلاقلجالر بتتايتا متريام يتلاتف

اقلقاا ،ل،قاك حساب قر تا إل
ماش اآلخا يه قدحىالل ديعاتإل

لحتجتا اسلتمتا ه ط يق اقحىللإل د قبلل اآلخ يه قتخىايت لسادلكتت لاتجتهتتا إل
مه خالل اقتعتله معع  ،مت حتجتا اقلملإلفيتبععت بتقتعد لاكتستب اقمعت ا .إل
 .1.1.1نظرية العاملني هلريزبرغ:

ىالا هي با غ  Frederick Herzbergاقعلامال اقماؤا ا فال اق ضاتإلاقالظيفل،إل
لاقتل تتكل فل لف

اقلقا حتجتا األف ار إق لل يه لهمت 1:إل

 -العوامل الوقائية :يلتا ه غيتبعت ر جم تقيم مه ر اق ضت كمات ه لجلرهات س ياؤا

دا إل

رافعيم اقف ر بر جام كبيا ا ،لتتماال ها،ة اقعلامال فال سيتسام اقمؤسسام ،اقعالقاتا اقمتبترقامإل
بايهإلاقعماتل ،اقعالقاتا ماش اقمتا فيه ،اقم تاب ،تاتميه اقلظيفام ،اقحياتا اقتخىايم قدفا رإل
ظ لا اقعملإللاقحيتا اسجتمت يم .إل
 العوامل احلافزة :ياؤر لجلرهات إقا ر جام تقيام ماه اقرافعيام لاق ضات اقالظيفل لس ياؤر إلغيتبعاتإلإقا إحارات ر جام مدحلظام ماه ار اق ضات اقالظيفل .لتتماال ها،ة اقعلامال فالإل
اس ت اا،إلاالجت  ،اقعمل لفس  ،احتمتسا اقلمل فل اقلظيفم ،اقمسؤلقيم.
لباتق غ ماه اسلتياتراا اقتال لجعاا قلظ يام هي با غ لاقمتعديام ستسات باتفت اضإل
تمتطل اقعتمديهإلفل استجتبتتع قبيئم اقعمل إس ل س يجبإلاقتيديل ماه قيمام اقلظ يام ل ا هاتإل
فل ج،بإلاهتمت اقمري يه لاقمعتميه ببيئم اقعمل ،لماه اا يجاب اس تا اا بإساعتمتا ها،ةإل
اقلظ يم فل مجتلإلتحفي األف ار بىفم ختىم لفال إرا ا اقمالا ر اقبتا يم بىافم تمام إ،إل
ه تيسي إلهي ب غ قعلامل رافعيم األف ار يعر كا ملضل يم ميت لم بتيسي متسدل .إل
إل
إل

1

- André Boyer, L'essentiel de la gestion, Editions d'organisation, Paris, 2 ème édition, 2001, p169.
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .2.1تصميم احلوافز:

بعر اكتتتا اقمؤسسم قحتجتا اقف ر اقمعلال بعمديام اقتحفيا  ،تيال بعا ضإللاقتا احإل
اقحلاف اقتال تايا سادلك لتلجعا لحال إتابتع ها،ة اقحتجاتا .ليعتبا ها،ا اقسادلك بماتبامإل
إست اتيجيم يختت هت األف ار مه بيه اختيت اا لبرائل مختدفم ل،قك بعر إج اا مديام يديامإل
يت إلبملجبعت ر اسم لتحديل اقعالقم بيه اقحلاف اقمع لضم دي لبيه اقحتجاتا اقتال ي يارإل
إتبت عت،إله،ا مش إرختل متوي اا لا تبت اا خا ى يمكاه توطيام همعات ماه خاالل لظ يامإل
اقتلقشإلقف ل إلللظ يم اقعراقمإلآلرم .
 .1.2.1نظرية التوقع لفروم:

تىلا ه،ة اقلظ يم ضمه اقلظ يتا اقمع فيم قدتحفيا اقتال تعات بتقجتلابإلاقمع فالإل
اق ،يسبق اقسدلك لاسساتجتبم قدحاتف  ،ليفتا ض Victor Vroomإلفالإلها،ة اقلظ يامإل هإل
اقف رإلس يتج تديتئيت لحل اقحتف اقمع لض دي لإلمت ييل بعمديم يديام اا يتىا اإللفاقإل
مت تمدي إل دي ه،ة اقعمديم ،فيختت اقسدلك اقملتسب بعر إر اك قدعالقتا بايه اقجعارإللاألرااإل
لبيه ه،اإلاألخي لمختدا اقحلاف اقمع لضم.
لتتمال اقعالقم بيه اقجعر لاألراا فل اقيار ا ل اسساتطت م ،بيلمات اقعالقام بايه األرااإل
لاقحلاف إلاقمع لضم فت تبط بر جام هميام ها،ة اقحالاف بتقلسابم قدفا ر لمارى جت،بيتعات قا إل
بمعل

ه اقف رإلير

ملا بواض اقلظا

فل برايم األما احتماتل قر تا

دا إلجات لتحيياق األراا اقمطدالبإل

اهإلاقحاتف اقما تبط با  ،لها،ا ماه خاالل تجت با اقساتبيم ل تجات بإل

اآلخا يه ،ل اه ط ياق ميت لامإلمؤهالتا بمتطدباتا تحيياق ها،ا األراا ،اا بعار ،قاك ييال إل
بر اسم لتحديال قيمام ل هميام اقحالاف إلاقمع لضام ديا بتقلسابم قا  ،فاإ،ا كتلاا معمام فإلا إل
ييل بتلجي سدلك لحلهت ،مت إ،ا كتلاا كا إل،قاك فإلا يىا ا اهتمتما
تعريدعت 1.إل
إل
إل
إل
 -1شوقي ناجي جواد ،سلوك بنظيمي ،دار الحامد للنشر والبوزيع ،األردن ،الطبعة األول  ،2555 ،ص .155
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لعات ل يطدابإل

إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .2.2.1نظرية العدالة آلدمز:

يفتا ض آرما  Adams Staceyفالإلها،ة اقلظ يام ه اقفا ر ييال قبال إقبتقا

دا إل

تى ا مت استجتبم قحتف معيه بميت لم اقعتئر اق ،يستدم بتقعلائر اقتل يساتدمعت تاخت
آخا له ييلماله بالف

اقعمال لييارمله لفا

إل

اقمجعالر ،فاإ،ا ساف ا لتيجام اقميت لام اهإل

لجلرإلتفاتلا مات فاإه اقفا ر يعمال دا تخفيفا ل اقحار ملا

اه ط ياق اقتاكتلى لاقتا،م إل

لاقتيديل مهإلاقمجعلراا ،له،ا فل حتقم مت إ،ا كته اقتفتلا قىتقح األتخت

اآلخا يهإل ماتإل

إ،اإلكته اقتفتلا قىتقح اقف ر فإل ييل بب،ل اقم ير مه اقجعلر حت تتستلى لائرةإلبعلائر
اآلخ يه .1إل
 .2أنواع احلوافز:
إه فعتقيم لظت اقحلاف تكمه فل مرى قر ا اقمؤسسم دا اكتتاتا لتحريار حتجاتاإل
األفا ارإللتطدعاتتع ماه جعام ،لفال قار تعت دا لضاش حالاف تساتجيب قعا،ة اقحتجاتاإل
لاقتطدعتا مه جعمإل خ ى ،لبتقتتقل يلبوال ه تكاله اقحالاف اقتال تيارمعت اقمؤسسام م لامإل
لمتجررا ،ق،قك لإليالحظ ل سإليمكه حى اقحلاف فال لالع معايه ل بميارا معايه ،فاتألم إل
ما تبط بحتجاتا األفا ار لبإمكتلياتاإلاقمؤسسام .لفيمات يدال كاا إل لالاعإلاقحالاف تايل تإل
لاستخرمت:
 .1.2احلوافز املادية:

ليتملإله،اإلاقللعإلمهإلاقحلاف  2:إل
 .1.1.2احلوافز املادية املباشرة:

تتمااالإلهاا،ةإلاقحاالاف إلفاالإلاألج ا إلاألستساالإللمدحيتت ا إلمااالإلاألج ا إلااضااتفل،إلحاالاف إل
االتتج،إلاقعاللاا،إلاقمكتفآاإلبتللا عت،إلاقمتت كمإلفلإلاأل بتحإللغي هت .إل
لبتااكلإل اات إلتعبا إلهاا،ةإلاقحاالاف إل ااهإلاقياار اإلاقتا ائيمإلقدفا رإلاقتاالإلتمكلا إلمااهإلإتاابتعإل
حتجتت إلاقف ريمإللاألس يمإلمهإلاقسدشإللاقخرمتاإلسلااإلكتلاإل ستسيمإل لإلكمتقيم .3إل
إل
 -1سعاد نائف البرنوطي ،إدارة الموارد البشرية (إدارة األفراد) ،الطبعة الثالثة ،مرجع سابق ،ص .124
 -2سةةعيد يةةم عةةامر وعلةةي محمةةد عبةةد الوهةةاب ،الفةةةر المعاصةةر ف ةي البنظةةيو واإلدارة ،مصةةر الجديةةدة ،الاةةاهرة ،الطبعةةة الثانيةةة،1444 ،
ص.105-174
 -3أحمد سيد مصطف  ،إدارة الموارد البشرية (منظور الارن الحادي والعشرين) ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،2555 ،ص .145
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .2.1.2احلوافز املادية غري املباشرة:

تتضاااامهإلهاااا،ةإلاقحاااالاف إلخاااارمتاإلاجتمت ياااامإلتياااار إلقدعمااااتلإلكتقتو،ياااامإللااسااااكتهإل
لاقملاىالاإللاقتعدي إللاقخارمتاإلاقطبيامإللرل إلاقحضاتلم.إللتعارإلاقخارمتاإلاسجتمت يامإلماهإل
اقحالاف إلاقمااؤا اإل دا إل رااإلاقعااتمديهإلإ،إلتسااتعراإلىايتلمإلاقعمااتلإللاقمحتفظاامإل داايع إلكياالىإل
تمدمإلراخلإلاقملظمم،إللاق فشإلمهإلر جمإل ضته إللتحفي ه إل د إلاقعمل .إل
لمااتإليمكااهإلمالحظت ا إلهلاات،إل هإلاقحاالاف إلاقمترياامإلغي ا إلاقمبتت ا اإلتعااراإلإق ا إلتحساايهإل
اقظ لاإلاقمتريمإلقدعمل،إللإتتحمإلاسستمتتعإلبتلقتاإلفا اغإل كبا ،إللضامتهإلاألماتهإللاق

تيامإل

فالإل لقاتاإلاقتاراإلماالإلاقما ضإللاأل مااتاإلاقمتقيام،إللتحسايهإلاقظا لاإلاسجتمت يامإلاقعتماامإل
قألف ار .إل
 .2.2احلوافز غري املادية:

اقتيار لاقلمال اقالظيفل ،لكا،قكإلفال مختدااإل

تتماال اقحالاف غيا اقمتريام فال فا

اقتت يفتا لاقتك يمتا لاقالتا اقمير قدعتمديه ميتبل تمي ه فل رائع  .إل

ثانيا :صيانة املوارد البشرية
إه اقمؤت اق ئيسال قلجاتح

مديام اساتامت هال تفالق اايا اراا دا اقتكاتقيا،إل

لأله تا كإلاقعتمال قدعمال ل غيتبا

لا يتاكل تكدفام بتقلسابم قدمؤسسام قار تمتار خطل تعاتإل

قر جم تفلق اقتكتقياإل دا اايا اراا ،يتحات

دا اقمؤسسام تخفايض ها،ة اقتكدفام ل اقحارإل

ملعات ،ل،قاك بر اسامإلمساببتتعت لاقبحات اه سابل معتقجتعات لها،ا ماه خاالل إجا ااااإل
اقىيتلم .إل
 .1مفهوم صيانة املوارد البشرية:
إلفا ىيتلم اقملا ر اقبت يم بتلعت:إل«مجمل م ااج اااا لاقترابي اقتال تيال إلبعاتإل
اقملظمام ماه جال اقمحتفظام دا ملا رهات اقبتا يم اه ط ياق غا

لح حاب اقعمالإل

لاقلسا قعت ،ل،قك بتقلقلا دا ظاته تل ا تفاتع معارل رل اه اقعمال ،لا تفاتع معارساإل
اقويتبإل ه اقعمل» .1إل

 -1محمد سعيد أنور سلطان ،مرجع سابق ،ص .742
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .1.1ارتفاع معدل دوران العمل:

تتي ظته ا رل اه اقعمال إقا ح كام اقيالا اقعتمدام رخالس إقا إلاقمؤسسام لخ لجاتإل
ملعت ،مت معرل رل اه اقعمل فيعب

ه لسبم رر حتسا اسلفىتل اه اقعمالإلخاالل فتا اإل

معيلم إق متلسط رر ف ار اقيلى اقعتمدم بتقمؤسسم خالل لفا

اقفتا ا ،ليحسابإلبتقعالقامإل

اقتتقيم 1:إل
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل رر األف ار اق،يه ت كلا اقمؤسسم خالل فت ا معيلم إل
100 Xإلإلإل
معرل رل اه اقعمل=
إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلمتلسط رر األف ار فل اقمؤسسم خالل لف اقفت ا إل
ل يت

تراإلا تمتر فت ا سلم فل حستب معرل رل اه اقعمل ،كمت يمكه ا تماتر اقتاع إل

ل االامإل تع ل،قك قدلقلا د معرل اقتوي اقملسمل قرل اه اقعمل.
يعتب رل اه اقعمل ظته ا طبيعيم فل

مؤسسم ،فتقرخلل إقيعات يعبا

اه حتجتعاتإل

إق إلاقعمتقم ،مت اقخ لج فيكله لتيجم را لامل كتقلفتا لاقتيت ر لاسستيتقم لاقتس يحإلإسإل
هإلاقعتمال اق ئيسال اقا ،ت كا

ديا معمام ىايتلم اقمالا ر اقبتا يم اهتمتمعات هال تمالإل

اسستيتقم كلهإلاقعلامل األخ ى غيا ماؤا ا بلسابم كبيا ا ،إقا جتلاب خ لجعات اه لطاتقإل
مسؤلقيم لظيفم اقملا رإلاقبت يم ،فماال فل حتقم اقتس يح قارلا ل اقتىاتريم فعا،ا س يتاكلإل
خط ا د اقمؤسسم معمتإلا تفش معرل رل اه اقعمال ،لها،ا بتساتالتا حتقام فيارالعت قعاتمديهإل
معميه بتقلسبم قعات ،اا إه اقمؤسسامإلفال ماال ها،ة اقحاتسا مد مام بتتخات ،إجا اااا مسابيمإل
قدلقالا دا تاتاي ااإل مديام اقتسا يح ديعات ل دا اقعاتمديه ،ليتعداق األما بضا ل اإل
ح ىعت اقمستم

دا قتبديامإلاقتتاويلإلقعتمديعات ،ل،قاك بإ اراره قممت سام لظاتئا خا ىإل

راخل اقمؤسسم ل خت جعت .2إل
إل
إل

 -1محمةد أحمةد إسةماعيل ،إدارة المةوارد البشةرية (المؤشةرات والمعةادالت الرياضةية الشةائعة) ،الجةزا األول ،المنبةدا العربةي إلدارة المةوارد
www.hrdiscussion.com,22/03/2012
البشةرية ،2511 ،ص .09
2

- Françoise kerlan, Guide de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, Editions
d'organisation, Paris, 2ème édition, 2004, p127.
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .2.1ارتفاع معدل الغياب:

يطدق مىطدح اقويتب د اقحتقمإلاقتل تلتت ه ر م القم اقعتمال قعمدا

غا لا إل

مر ج فل جرلل اقعمل ،له،ا يستالل اقحتساإلاقتل يكله فيعت اقعتمال فال إجات ا ساميم لإل
طدم قتللليم ،غ تتاي ه،ة اقحاتسا دا

اررإلاألفا ار اقمتاتحيه قدعمال .1لتتماال األيات إل

اقمفيلرا فل األيت اقتل يتويب فيعت د األقل تمل لاحرإل مت رر األيات اقفعديام فتتماال فالإل
اقعرر اقكدل أليت اقعمل اقمف لض ه يحض هت جميش اقعتمديه .إل
ليحسب معرل اقويتب بتقعالقم اقتتقيم 2:إل
معرلإلاقويتبإل=

رر األيت اقمفيلرا خالل فت ا معيلم إل
100 X
رر يت اقعملإلاقفعديمإلقتدك اقفت ا إل

 .2جماالت الصيانة:
يمكه قظ لا اقعمل اقمحيطم بتقعتمل ه تجعد محبت قعمد ليلرفش لحالة ،كمات يمكاهإل
هإلتجعد يستتا ليتع ب مل  ،لكل ه،ا يتلقا د استجتبم ه،ة اقظ لا ق غباتا اقعتمالإل
لحتجتتا إلاقمتريام لاقلفسايم ،ليظعا مدال اقعتمال لاساتيتؤة اه اقعمال فال تاكل غيتباتاإل
متكا ا لتتجام اهإلما ض ل حالارت مال فال بعاض األحياته ،ل اه تمات ض لحجااإل
مفتعدم حيتلت خ ى ،لقرإلتتطل األمل قر جم اقتا ك اقلعاتئل قدعمال ،لماه جال تفاتر

لإل

اقتيديل مه حرا ظته تل اقويتبإللاسستيتقم يلبول د اقملظمام إل هإلتعات إلبتالفي بيئام مالإل
آملم لىحيم لك،قكإلغ

ايتفم تلظيميم تتاجش اق غبام فال اقعمال لاقالسا اقتلظيمال ،ماشإل

األخ ،بعيه اس تبت اقرل إلاق ،يدعب اقتعليض بلل ي اقمبتت لغيا اقمبتتا فال ىايتلمإل
اقملا ر اقبت يم لاقمحتفظم ديعت .3إل
إل
إل
إل
1

- Bernard Martory et Daniel Crozet, Gestion des ressources humaines, Editions Nathan, Paris, 3ème
édition, 2000, p188.
 -2محمد أحمد إسماعيل ،قيام ومراقبة الغياب وبادير بةاليفةه (لمةا ا نهةبو بدراسةة يةاب المةوظفين) ،الجةزا األول ،المنبةدا العربةي إلدارة
www.hrdiscussion.com, 22/03/2012
الموارد البشرية ،2517 ،ص .04
 -3سعاد نائف البرنوطي ،إدارة الموارد البشرية (إدارة األفراد) ،الطبعة الثالثة ،مرجع سابق ،ص .720
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

إل إل

لتتملإلمجتساإلاقىيتلمإلمتإليدل:
 .1.2توفري بيئة عمل آمنة وصحية:

إه تلتفسيم اقرلقم مه ملظل كدل م تبطم إق حر كبي بيار تعت دا ضامته ساالممإل
لىحم ملاطليعت .لمه ا فإه األم إليلطبق بر جام كبيا ا دا ملظمتتعات اسقتىاتريم اقتالإل
تلاج ملتفسم قليم سلاا مه راخل اقرلقمإللفسعت ل مه خت جعت.1
إه لل مسؤلقيم قدمؤسسم فل ىيتلتعت قعتمديعت تكمه فال تالفي ظا لا مال جياراإل
تسمحإلقدعتمل بممت سم معتم

د

حسه لج  ،ل،قك ه ط يق اسهتمت بساالمم اقعاتمديهإل

لىحتع إلاقمعليتيه ،فتيل بحمتيتع مه ااىاتبتا اقلتجمام اه حالارت ،اا ىادم بتقعمالإل
له،ا فال إطات إلاقساالمم اقمعليام ،مات اقىاحم اقمعليام فتلف هات اه ط ياق اقتتكار ماه خدالإل
اقعاتمديه ماهإلاألما اض اقلتتجام اه اقعمال.إللتختداا سابتب حالارت اقعمال لاألما اضإل
اقمعليم مه مؤسسمإلألخ ى ،ل،قك حساب اقلتاتط اقا ،تمت سا اقمؤسسام لحساب اقملطيامإل
اقجو افيم اقتل تتلاجر فيعت،إللبتقتتقل يلبول د اقمؤسسم تتخي

ه،ة اقمتاكدم بلاتا دا إل

اقمعطيتا اقمتلف ا قريعت.
كمات ه اقلقتيام ماه حالارت اقعمال تاتتل كضا ل ا تساتلجبعت ا تبات اا إلساتليمإل
لاقتىاتريم ،لتتامل اس تبات اا االساتليم حمتيام اقعتمال ماه خطات اقعمال لىايتلت ماهإل
ااىاتبتاإلاقتال قار تمتار خطل تعات قر جام اقعجا اقكدال قدعتمال ل حتا

اقلفاتا ،ماتإل

اس تبات اا اسقتىاتريمإلفتتماال فال تخفايض تكاتقيا اقتتاويل بميارا اقتكاتقيا اقمبتتا اإل
لغي اقمبتت ا قدحلارت .اا إهإلاقلقتيام ماه حالارت اقعمال لاألما اض اقمعليام تاؤر إقا إل
فش معلليتا اقعتمديه بتقتكل اق ،إلياؤا بتايجاتب دا سامعم اقمؤسسام ماه جعام ل دا إل
كميم االتتج للل يت مه جعم خ ى .2إل
إل
إل
إل
إل
1

- E. Michael- P. Fall, Rapport de compétitivité globale, Economica, Paris, 2005, p71.
 -2عبد الغفار حنفي ،السلوك البنظيمي وإدارة األفراد ،الدار الجامعية ،اإلسةندرية ،9222 ،ص .721
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:
 .2.2غرس ثقافة تنظيمية تشجع الرغبة يف العمل والوالء التنظيمي:

إلفا اقايتفم اقتلظيميمإل دا إل لعات:إل« مجمالع اقياي لاستجتهاتا لاأل ا اا اقساتئراإل
فل اقملظمم لاقتل تالعك

دا إلتخىايم اقعاتمديه ل دا سادلكع فال اقعمال لخت جا ».1إل

لتختداا اقايتفاتا اقتلظيميام ماه حيات ر جامإلتتاي هات لكا،قك ماه حيات مضامللعت ،ففيماتإل
يخ

ر جم اقتتاي لجر مؤسستا تمدك ايتفم قليمإلتؤا

توييا جا،
لفس

د اقعتمديه فيعت حيت تؤر إلإق

فال تخىايتتع لسادلكيتتع كتقمؤسساتاإلاقعساك يم مااال ،ليلطباق اقتالاإل

د اقعرير مه اقمؤسستا اسقتىتريم ،لفل كل األحالال تبيا اقمؤسسامإللماه خااللإل

ايتفتعات اقختىام بعات مسائلقم اه سادلك تمديعات ل اه لسئعا قعات ،لبتقتاتقل يتحات
غا

ديعاتإل

ايتفام تلظيميام ،اا مضامله لر جام تاتاي ملتسابيه قحتجتعات إقا ىايتلم ملا رهاتإل

اقبت يم 2.إل
 .1.2التعويضات:

يتي اقتعليض بىفم تمم إق قيمم اقلظيفم اقتل يتودعت اقفا ر ل اقميتبالإلقدمجعالرإل
اق ،قرم  ،3لبتقتتقل فإه اقسمم اق ئيسيم قدتعليض هال اقتاملقيم ،بمعلا

لا يمالح قجمياشإل

اقعتمديه فل اقمؤسسم برله اساتالتا .لتتضاح هميام اقتعليضاتا بمختداا للا عات كلسايدمإل
قىيتلمإلاقملا ر اقبتا يم لاقمحتفظام ديعات ماه خاالل الارفتع ل غبام األفا ار فال اسقتحاتقإل
بتقمؤسستا اقتلإلتير تعليضتا م تفعم ،قر جم ه اقمؤسساتا جعداا ملعات لسايدم قجا،بإل
حسه اقكفتااا مه سلقإلاقعمل.4إللتليس اقتعليضتا إق لل يه مبتت ا لغي مبتت ا:
 تعويضات مباشرة :لتتمال فل األج لهل اقميتبل اقمتر قدعمل ليرفش دكميم االتاتج ،كمات يارفش دا

سات

سات

5

اقجعار لإل

اقلقاا ل اترا ييتا ه بتقتاع ليسام فال ها،ة اقحتقامإل

بتق اتب.6

 -1سعاد نائف البرنوطي ،إدارة الموارد البشرية (إدارة األفراد) ،الطبعة الثالثة ،مرجع سابق ،ص .479
 -2سعاد نائف البرنوطي ،إدارة الموارد البشرية (إدارة األفراد) ،الطبعة الثالثة ،المرجع نفسه ،ص .480
 -3جاري ديسلر ،برجمة محمد سةيد عبةد المبعةال وعبةد المحسةن عبةد المحسةن جةودة ،إدارة المةوارد البشةرية ،دار المةري  ،المملةةة العربيةة
السعودية ،2551 ،ص .144
 -4زيد منير سلمان عبوي ،إدارة الموارد البشرية ،دار ةنوز المعرفة ،األردن ،الطبعة األول  ،2554 ،ص .141
 -5بسيوني محمد البرادعي ،بنمية مهارات بخطيط الموارد البشرية ،إيبراك للنشر والبوزيع ،مصر ،2557 ،ص . 02
 -6خالد عبد الرحيو مطر الهيبي ،إدارة الموارد البشرية ،دار وائل للنشر والبوزيع ،األردن ،الطبعة الثانية ،2550 ،ص .105
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

 تعويضات غري مباشرة :تتمال فل مختداا اقم ايات لاقخارمتا اقميرمام قدعاتمديه ،لتمالح ميتبالإلاقعضاليم فالإلاقمؤسسام ،لتتامل ااطعات لاقساكه لاقخارمتا اقايتفيام لاقت فيعيام ،لاقليالإل
لغي هت،إللتجر ااتت ا ل س يمكه حى اقتعليضاتا غيا اقمبتتا ا فال لالع معايه لإل
حج معيه ،ألهإلاألما يتلقاا دا

،لاق اقعاتمديه ل غباتتع  ،ل دا إمكتلياتا اقمؤسسامإل

لك،قك د ر جمإلاساتجتبتعت قىايتلم اقمالا ر اقبتا يم ،فيار تالف اقمؤسسام ألحار تمديعاتإل
خرمم تقيم اقجلرا لمكدفمإلل،قك لظ ا ألهميت لحتجتعت قخرمتت .1
لتمالح اقم ايات لاقخارمتا بمعيات اقمساتلاا كمات يمكاه ملحعات بمعيات اقعراقام ،لفالإل
اقلقا اق ،إلتستخرمعت اقمؤسسم فل ىيتلم ملا رهت اقبت يم يمكه كا،قك ه تساتخرمعت فالإل
تحفيا ه  ،فيار تمالحإلاقمؤسسام خرمام معيلام فياط قدعاتمديه اقا،يه يظعا له مساتليتا رااإل
متميا ا ،لفال ها،ة اقحتقام يمكاهإلاقيالل ه ها،ة اقخرمام هال بات ا اه لسايدم قدتحفيا إل
لاقىيتلم فل لف

اقلقا .إل

إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل

 -1خالد عبد الرحيو مطر الهيبي ،مرجع سابق ،ص .144
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إدارة املوارد البشرية السياحية

الفصل الثاني:

خالصة:
يتضاحإلمماتإلسابق ،ه إرا ا اقمالا ر اقبتا يم ضاحا إحارى اقلظاتئا اقتال ت تكا إل
ديعت اقمؤسسم فل تحييق هرافعت ،لاقسبب ماه ل اا ،قاك يعالر إقا األهميام اقتال يكتسايعتإل
اقعلى اقبت

فل تحيياق اقييمام .إه األما قا يكاه قيىال إقا مات لىال إقيا قال س اقكا إل

اقعتئل مه اقر استا لاقبحلت اقتل كرا دا ،قاك ملا ،برايام ظعال اقمؤسساتا إقا ها،اإل
اقيل .
كمتإل ه إرا ا اقملا ر اقبت يم تعملإل د تحييق هراا اقمؤسسم مه خالل جمدمإلمهإل
اقممت ستا لااج اااا اقتل تجتمش فل مجمدعت فل االام معت

ئيسيم هال اقحىاللإل دا إل

األف ار ،تكليلع ا تحفي ه لىيتلتع .
كماتإليالحاظ ه ظا لا اقعلقمام لاقتلتفسايم لتطال اقبعار اسجتمات ل لاالساتللإل
قدمؤسساتاإل رى إقا تضات اإلمعات لمساؤلقيتا إرا اإلاقمالا ر اقبتا يم ،فبعار ه كتلااإل
ت مل إق تحييق بعض اقمؤت اا اقتل تتخ ،فل اقوتقب طتبعات كميات ،لتكاله دا اقىاعيرإل
اقراخدل قدمؤسسم كاتقتحك فال ظاته ا اقوياتب اه اقعمال لتحفيا اقعاتمديه متريات ماه جالإل
اق ياترا فال االتاتج ،تطال ا ها،ة اقمؤتا اا قتتخا ،اقطاتبش اقكمال لاقكيفال معات لقتخا جإل
كا،قكإلماه ااطات اقاراخدل قدمؤسسام إقا محيطعات اقخات جل ،لتظعا فال تاكل مؤتا ااإل
ريراإلتختدا مه مؤسسام ألخا ى حساب طبيعام لتاتطعت لحساب محيطعات ك ضات اقعماالاإل
ل ضتإلاقمجتمش لاابراع لاقلظ ا قدمستيبل لغي هت مه األهراا .إل
إضتفمإلإق إل،قك،إللبتقلسبم ارا ا اقملا ر اقبت يمإلاقسيتحيم تعر اقلظ ا قدمستيبلإل حارإل
اقعلتى األستسيم قلجتحعت فال تحيياق هارافعت ختىام ل ه اقتحالل ماه ملطاق اقعتمالإلإقا إل
ملطاق اقكفاتاا ييتضال تحريار اسحتيتجاتا ماه اقمالا ر اقبتا يم لاسحتيتجاتا اقتكليليامإل
بىال ا مسابيم اا اتخات ،اقيا ا اا اقملتسابم قتلفي هاتإلماشإلاألخا،إلبعايهإلاس تبات إلجمدامإل
اقتحريتاإلاقتالإلتلاجا إلها،ةإلاارا اإللمحتلقامإلملاجعتعاتإلبتتخات،إلجمدامإلماهإلااجا ااااإلاقتالإل
يجبإلإتبت عتإلحت إليمكهإلاسستفتراإلمهإله،اإلاقمل ر.

إل
إل
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الفصل الثالث:
اخلـدمـــات السيـاحيـــة

اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

متهيد:
لقد زاد االهتمام بصناعة الخدمات مقارنة بصناعة السلع في الفترة الراهنة نتيجة
للتحوالت الهامة في مؤسسات األعمال وللتطورات التي حدثت في القوى البشرية وزيادة
التحسن في المستوى المعيشي ،وتنوع االحتياجات خاصة في المجال الخدمي ،لقد كان
ولفترة طويلة من الزمن االهتمام منصبا على القطاع الصناعي ودوره في تحقيق خطط
التنمية على مستوى الدول ومن ثم على مستوى مؤسسات األعمال ،ولكن في اآلونة
األخيرة أصبح االهتمام بقطاع الخدمات كمحور أساسي في تشكيل القطاعات االقتصادية
وكمورد هام لدخل الدولة ال يقل درجة عن القطاع الصناعي.
لقد عرفت الخدمات السيياحية توسيعا كبييرا خاصية فيي اليدول المتطيورة وأصيبحت
كقطاع جوهري في اقتصادياتها والمحرك األساسي والفعال في االقتصاد العالمي.
كمييا ازدادت فيير

المؤسسييات السييياحية بزيييادة انفتيياا دول العييالم علييى بع ييها

وزيادة أنشيطة السيفر وحركية األفيراد وتزاييد عملييات التصينيع والتجيارة الخارجيية ،مميا
أدى إلى نمو الصناعة السياحية والفندقية وتزايد الطلب على خدمات ال يافة.
كما أدى التنافس على تقديم الخدمة في صناعة السياحة وتغير البيئة التي تعمل فيها
مؤسساتها وكذا تغير حاجات ورغبات األفراد ،للجوء إلى اإلدارة المحترفية والييد العاملية
المؤهلة بغية تلبية حاجات المستهلكين السياحيين والعمل على راحتهم.
على هذا األساس سيتناول هذا الفصل مبحثين :المبحث األول ،ويتطرق لالتجاهيات
النظرييية والمفيياهيم األساسييية للخييدمات ،أمييا المبحييث الثيياني فيتطييرق لالتجاهييات النظرييية
والمفاهيم األساسية للخدمات السياحية.
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

املبحث األول :االجتاهات النظرية واملفاهيم األساسية للخدمات
شهد قطاع الخدمات عموما نموا متصاعدا وملفتا للنظير خيالل العقيود األخييرة ،فلقيد
أخذت الخدمات المختلفية بشيكل عيام كيالتعليم والسيياحة والنقيل والتيممين والخيدمات الماليية
والطبية وغيرها ،في احيتالل مراكيز الصيدارة مين حييث العائيد اليذي تحققي والعمالية التيي
توفرها في العديد من الﻤﺠتمعات ،السيما في الواليات المتحدة األمريكيية وأوروبيا الغربيية
واليابان .وتجمع العديد من األدبيات االقتصادية في هيذا الخصيو

عليى أن الخيدمات هيي

السمة المميزة للعصر الحالي.1
لقد أصبح قطاع الخدمات الييوم مين األنشيطة الهامية سيواء عليى مسيتوى األدبييات
التسويقية أو الممارسات من جانب الميديرين ،ومين ثيم زاد االهتميام بالمشياكل المرتبطية
بتسيويق وتقيديم الخدمية نظيرا للخصيائ

الممييزة للخيدمات التيي تجعيل هيذه األخييرة

مختلفة تسويقيا عن السلع المادية .باإل افة إلى ذلك ،زاد االهتمام من جانب المؤسسات
الصناعية المنتجة للسلع المادية بالخدمات التي تقدم مصاحبة لبييع السيلع والتيي أصيبحت
مصدرا للميزة التنافسية التي يمكن أن تتمتع بها هذه المؤسسات مقارنة بمنافسيها.

 -1عبد الحميد مصطفى أبو ناعم ،أساسيات اإلدارة الفندقية (مدخل استراتيجي) ،مطبعة النيل ،القاهرة ،3991 ،ص .01
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

املطلب األول :مفاهيم أساسية حول اخلدمات
أوال :مفاهيم حول اخلدمات
إن االهتمام المتزايد بالخدمات أدى إليى إعطائهيا مفياهيم متعيددة ومتنوعية ،فعليى
الرغم مين إنجياز العدييد مين الدراسيات واألبحياث مين قبيل األكياديميين والممارسيين فيي
مجال تسويق الخدمات إال أنهم لم يتفقوا على تعريي

واحيد مشيترك للخيدمات حتيى وإن

كانت تعاريفهم تجتمع في نقاط مشتركة.
 .3التعاريف األساسية للخدمات:
يعد االفتقار إلى تعري

وا ح ودقييق وشيامل للخدمية بالمقارنية ميع المفهيوم السيائد

للسلع المادية ،من أبرز العوامل التي تق

عائقا أميام تمكيين المؤسسيات الخدميية مين رسيم

استراتيجيات تسويقية فاعلة في قطاع الخدمة ،فلو كان باإلمكان تصني
واحدة ،ألصبح من السهل حصر الخصائ

الخيدمات بطريقية

والسيلوكيات ذات الصيلة المباشيرة بالخيدمات

والعمل باتجاه إدراجها في أدبيات تسويق الخدمة كحقل قيائم بحيد ذاتي  ،إال أن هيذه الحقيقية
ال تنفييي وجييود محيياوالت جييادة وأكيييدة ميين خييالل األبحيياث والدراسييات والتييي اسييتهدفت
االتفاق على أر ية مشتركة لمفهوم الخدمة.1
فلقيد عرفيت الخدمية عليى أنهيا« :كيل نشياط أو منفعية خا يعة للتبيادل ،وتكيون فيي
األسياس غيير ملموسية ،وال يترتيب عليهيا نقيل ملكيية ،وأن الخدمية قيد تكيون أوال تكيون
مرتبطة بمنتج مادي» ،2كميا عرفيت الخيدمات بمنهيا« :نشياط اإلنسيان الموجي إليى إشيباع
الحاجات بحيث ال يكون ملموسا».3

 -1حميد عبد النبي الطائي وبشير عباس العالق ،إدارة عمليات الخدمة ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،األردن ،9009 ،ص .31
- Philip Kotler et autres, Marketing management, Pearson education, France, 12 ème édition, 2006,
p462.
3
- François Caby et Claude Jambart, La qualité dans les services , édition économica, Paris, 2 ème
édition, 2002, p35.
2
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الفصل الثالث:
وهناك من عر

اخلدمات السياحية
الخدمة على أنهيا« :نشياط أو سلسية مين األنشيطة التيي تكيون إليى

حد ما ذات طبيعة غير ملموسة وغير عادية».1
وقييد عرف يت الخييدمات علييى أنهييا« :مهنيية أو نشيياط أدائييي ينفييذ للمسييتهلك أو نشيياط
اسييتهالكي يت ييمن مشيياركة المسييتهلك ،مثييل االسييتخدام ،ولكيين ليييس التملييك لتسييهيالت أو
منتجات الشركة».2
وهنياك مين عيير
ويهد

الخيدمات بمنهيا« :تفاعييل اجتمياعي بيين مجهييز الخدمية والزبييون
3

هذا التفاعل إلى تحقيق الكفاءة لكليهما».
مما سبق ،يستخل

أن الخدمة هي عبارة عن نشاط تفاعلي غير ملميوس ،قيد يكيون

مرتبط بمنتج مادي أو ال يكيون ،يهيد

أساسيا إليى إشيباع حاجيات ورغبيات المسيتفيد منهيا

ويحقق ل منفعة خالل فترة زمنية محددة دون أن ينتج عن ذلك أي نقل للملكية.
 .9أهمية اخلدمات:
تنبع أهمية الخدمة من طبيعة خصائصيها ودورهيا فيي الحيياة اليوميية ،فالسيعي إليى
اإلفادة من الخدمة في وقتها يختلي

عين اإلفيادة مين السيلعة ،فقيد ييتم تمجييل أو تيمخير فيي

اإلفادة من السلعة ولكن ذلك قد ال تحسن عواقب في الخدمية والتيي غالبيا ميا تقتيرن بوقيت
محدد .إن واحدة من أبيرز الخصيائ

للعقيدين السيابقين مين القيرن الما يي ومطليع هيذا

القرن تمثلت في النمو الهائل في قطاع الخدمات في االقتصاد العالمي المتقدم.4
إن ظاهرة الزيادة في الطلب على الخدمات سمة وا حة في دول العيالم ،ففيي كنيدا
شكل قطاع الخدمات ما معدلي  %76فيي عيام  ،1122مين إجميالي التشيغيل وشيكل نسيبة
 %76ميين إجمييالي النيياتج القييومي ،وفييي المملكيية المتحييدة ارتفعييت حصيية الخييدمات ميين
 %5.86عييام  1121إلييى  %6.81عييام  1122أمييا فييي الواليييات المتحييدة األمريكييية فقييد
بلغت أكثر من  %62لعيام  1122مين إجميالي النياتج القيومي ،وكيذلك تزاييد عيدد األفيراد

 -1محمد توفيق ماضي ،تطبيقات إدارة الجودة الشااملة فاي المنظماات الخدمياة ،مجلاة المنظماة العربياة للتنمياة اإلدارياة ،العادد  ، 358مصار،
 ،9009ص .39
 -2علااي فااالز الزعبااي ،مبااادو وأساااليت التسااويق (ماادخل منيجااي ،تطبيقااي) ،دار صاافا للنشاار والتوزيااع ،األردن ،الطبعااة األولااى،9030 ،
ص.191
 -3قاساام نااايو علااوان المحياااوي ،إدارة الجااودة فااي الخاادمات (مفاااهيم ،عمليااات ،تطبيقااات) ،دار الشااروق للنشاار والتوزيااع ،األردن ،الطبعااة
األولى ،9001 ،ص .19
 -4علي فالز الزعبي ،مبادو وأساليت التسويق (مدخل منيجي ،تطبيقي) ،المرجع نفسه ،ص .193
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

الذين تم تعيينهم واستخدامهم في قطاع الخدمات ليتجاوز أعداد المستخدمين فيي أي قطياع
اقتصييادي آخيير .هييذا ف ييال عيين اسييتمرار تزايييد النمييو فييي الوظييائ

واألعمييال الخدمييية

أي ييا ،فميين بييين  26مليييون وظيفيية وفرصيية عمييل تييم اسييتحداثها منييذ نهاييية فتييرة الركييود
االقتصييادي األخييير عييام  ،1121هنيياك مييا يزيييد عيين  %6.ميين هييذه الوظييائ
ترتبط بحقول الخدمات ومجاالتها ،ومن ناحية أخرى تزايد حجم صر
على الخدمات بصورة أسرع وأكبر من الصر

واألعمييال

وإنفاق المسيتهلك

على المنتجات المعمرة والمنتجيات غيير

المعمرة ،ففي عام  2997شكلت الخيدمات  %558.مين إجميالي االسيتهالك وبحليول عيام
 1121ارتفع هذا المعدل إلى  .%6.87أما في عام  1122فإن معدل الخيدمات بليأ أكثير
بكثير من نص

نفقات وتكالي

االستهالك في الواليات المتحدة ،وبذلك يمكين القيول بيمن

الخدمات تسير في طريقها لتصبح الجزء المهيمن في االقتصاديات المتطورة.1
ومن المتوقع أن يشيهد قطياع الخيدمات فيي العيالم العربيي نميوا متزاييدا كميا ونوعيا
لعدة أسباب منها:

2

 -أن نسبة كبيرة من العاملين في العيالم العربيي سيو

تعميل فيي قطياع الخيدمات وسيو

تتزايد نسبة العامالت من النساء في هذا القطاع؛
 زيييادة درجيية التعقيييد فييي السييلع المادييية كالحواسييب واالنترنييت واالتصيياالت وأنظمييةالسالمة وهي أمثلة لسلع مادية تتطلب خدمات متخصصة ،وخاصة أن مثل هذه السلع ييتم
استيرادها وال يتم إنتاجها؛
 زيييادة دخييل المييواطنين وارتفيياع مسييتوى معيشييتهم وخاصيية بعييد الطفييرة النفطييية التيييشهدها العالم العربي منذ أواخر القرن الما ي.
 كما أن قطاع الخدمات في العالم العربي يعيد أكثير ربحيية قياسيا إليى السيلع والمنتجيات،وأقل حاجة إلى رأس المال.

 -1علي فالز الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة
األولى ،9031 ،ص ص .11-11
 -2فريد كورتل ،مرجع سابق ،ص .33
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
 .1عناصر النظام اخلدماتي:
1

يشمل النظام الخدماتي العناصر التالية:
 .3.1املستهلك:

يعتبر المستهلك العنصر األساسي للنظام ،ألن ح وره

يروري وبدوني فالخدمية

غير موجودة ،ومثال ذلك هو تلك الغرفة الموجودة في الفندق والتيي ليم تحجيز طيوال ليلية
ميا ،فعيدم ح يور المسيتهلك ييؤدي إليى عيدم تواجيد الخدمية بيالرغم مين وجيود القيدرات
واإلمكانيات المتوفرة للخدمة .
 .9.1احلامل املادي:

يعني الحامل ال روري إلنتاج الخدمية اليذي يسيتعمل سيواء المسيتخدمون اليذين هيم
في اتصال مباشر مع المستهلك ،أو المستهلك نفس  ،ويمكن تقسييم هيذا الحاميل الميادي إليى
قسيمين ،قسيم أول ويشيمل الوسيائل ال يرورية للخدمية والمتمثلية فيي األثياث ،واآلالت
وغيرهيا والمو يوعة تحيت تصير

المسيتخدمين والمسيتهلكين واسيتعمالها ينيتج الخدمية

وقسم ثاني ويمثل المحيط المادي للخدمية ويتكيون مين كيل ميا يحييط بالوسيائل مثيل المبياني
المحالت ،الديكور وغيرها.
 .1.1املستخدمون املباشرون:

هيم كيل األشيخا

والميوظفين مين طير

المباشر مع المستهلك ،ومثال ذلك موظ

المؤسسية الخدميية ومهميتهم االتصيال

االستقبال في الفندق ،أو م يفة الطيران.

 .1.1اخلدمة:

تمثل هد

ونتيجة النظام الخدمي ،ومن فالخدمة هي محصلة التفاعيل بيين العناصير

الثالث األساسية ،والمتمثلة في المستهلك ،الحاميل الميادي ،المسيتخدمون المباشيرون ،هيذه
المحصيلة تشيمل الفائيدة التيي تشيبع رغبيات المسيتهلك ،وتحقيق أهيدا

المؤسسية الخدميية

باالستمرار في التواجد .

1

- Jean Michel Tardien et autres, Marketing et gestion des services, Chiron, Paris, 2004, p22.
 لفظ المستيلك المستخدم في هذا الفصل نعني به المستيلك األخير.
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الفصل الثالث:
 .1.1نظام التنظيم الداخلي:

للتنظيم الداخلي تمثير مباشر عليى الحاميل الميادي والمسيتخدمين المباشيرين ،ويعنيي
ب التسييير ،وهيو جمييع الوظيائ

الكالسييكية للمؤسسية مين تسيويق ،ماليية ،ميوارد بشيرية

وإدارية باإل افة إلى بعض الوظائ
الصيانة ،العتاد ،التنظي

المختصة والتي هيي

يرورية لتحقييق الخدمية مثيل

في الفندق وغيرها.

ثانيا :هيكل اخلدمات
تقيوم معظيم المؤسسيات الخدميية بعيرض منتجاتهيا األساسيية مرفقية بخيدمات ملحقية
تكميلية ،تسعى من خاللها إليى تحقييق التمييز واالخيتال  ،لكيون هيذه األخييرة تشيكل قيمية
م افة للعميل خاصة في ظل تنامي المنافسة ،1وبالتالي على رجل تسيويق الخدمية معرفية
ميا المقصيود بال يبط بالخدمية األساسيية التيي تقيدمها المؤسسية ،وكيذا الخيدمات التكميليية
الداعمة لها.2
فاخلدمةة اوةوهر :هيي الخدمية التيي تشيبع حاجية أساسيية ليدى المسيتهلك ،وتعتبير السيبب
الرئيسيي لوجيود المؤسسية الخدميية ،كالنقيل لمؤسسيات الطييران ،واالتصيال والحيديث
لمؤسسات االتصاالت الهاتفية ،وغيرها.
أما اخلدمات التكميليةة :فهيي الخيدمات التيي تشيبع حاجيات ثانويية ليدى المسيتهلك ،وعليى
الرغم من وجود عدة تصنيفات للخدمات التكميليية إال أن أهيم وأشيهر هيذه التصينيفات ذليك
اليذي جياء بي  Lovelockحييث صينفها وفيق مجميوعتين رئيسييتين :خيدمات تكميليية
تسييهيلية وخييدمات تكميلييية داعميية ،حيييث ت ييم المجموعيية األولييى المعلومييات ،اسييتالم
الطلبيات ،إعداد الفواتير ،الدفع ،في حين ت م الثانية تقديم االستشارات ،ال يافة واألمن.
ويطلق على هذا التصني

زهيرة الخدمية ،التخياذ هيذه الفئيات الثمانيية مين الخيدمات

التكميلية توزيعا على شكل أوراق زهرة بشكل منسق ،حيث يرمز قلب الزهرة إلى الخدمة
األساسية ،والشكل التالي يو ح ذلك:

 -1هاني حامد الضمور ،تسويق الخدمات ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة الثالثة ،5002 ،ص .891
 -2بشااير عباااس العااالق وحميااد عبااد النبااي الطااائي ،تسااويق الخاادمات (ماادخل اسااتراتيجي ،وظيفااي ،تطبيقااي) ،دار زهااران للنشاار والتوزيااع،
األردن ،5002 ،ص .11
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الفصل الثالث:

الدفع

شكل رقم  :01زهرة اخلدمة

المعلومات

الضيافة

الخدمة

االستشارات

استالم الطلبيات
الطلبيات

إعداد الفواتير

األساسية

العناية بالعميل

االستثنا ات

المصدر :فريد كورتل ،مرجع سابق ،ص .11

ثالثا :تقديم اخلدمات
عملييية التقييديم بإتاحيية السييلع والخييدمات للمسييتهلكين فييي المكييان والزمييان

تخييت

المالئمين بمعنى تقديم المنتج المناسب فيي المكيان والزميان المناسيبين .وتعيد قنيوات تقيديم
الخييدمات المنافييذ التييي عيين طريقهييا يييتم تقييديم الخييدمات للمسييتهلكين ،كالمستشييفيات علييى
أنواعها في مجال الخدمات الصحية.
وتقيديم الخدمية وإمكانييات التقييديم وطيول قنياة التقيديم واتسيياعها ،تعكيس التبياين فييي
خصييائ

تلييك الخييدمات كاالسييتفادة ميين خييدمات الطبيييب الممييارس العييام واألخصييائي.

البعض يرى أن معظم الخدمات تناسبها قنوات التوزيع القصيرة الطيول مين مقيدم الخدمية
إلييى العميييل مباشييرة ،باعتبييار أن الخدميية ال يمكيين تخزينهييا أو نقلهييا ،حيييث يتعييين إنتاجهييا
وتوزيعها آنيا.
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الفصل الثالث:

ونظرا ألن عادة ما ييتم اسيتهالك الخدمية فيي نفيس مكيان أدائهيا ،فيإن المكيان نفسي
باإل افة إلى طريقة تقديم الخدمة ييؤثران عليى ميدى ر يا أو عيدم ر يا المسيتهلك عين
الخدميية ،فالمكييان ال يقتصيير فقييط علييى مو ييع تقييديم الخدميية ،وإنمييا يمتييد ليشييمل الموقييع
الجغرافي ،وطريقة تقديم الخدمة واألفراد مقدمي الخدمة وساعات العمل.1
 .3طرق تقديم اخلدمات:
إن عملية تقديم الخدمة مرتبطة بمن يقدم الخدمة ،وبما أن مقيدم الخدمية هيو شيخ

،

فإن تكوين الشخصي أو حالتي النفسيية هيي التيي تيتحكم فيي كيون الخدمية المقدمية جييدة أو
سيئة ،لذلك يمكن التمييز بين أربع طرق أساسية لتقديم الخدمة:
 .3.3طريقة اخلدمة الباردة:

وتتميز هذه الخدمة بمنها تعتمد عليى إجيراءات وأسياليب سييئة فيي تقيديم الخدمية ،أي
وجود تعامالت غير جيدة مع المستهلكين ،مما يؤدي إلى مقابلتها بمواقي
مناسيبة مين طير

وسيلوكيات غيير

المسيتهلكين ،ليذلك فهيي تتمييز مين حييث الجانيب اإلجرائيي والعمليي

بييالبطء وعييدم التناسييق والفو ييوية وهييذا عنييد التقييديم ،وهييو مييا يجعلهييا عييادة خدميية غييير
مريحة .كما تتسم بعدم الشفافية كون اإلجراءات غالبيا ميا تكيون غيير وا يحة أو محيددة،
كما تكون أي يا فياترة ،متحفظية بعييدة عين أجيواء الفيرا واالنبسياط ،وعليي فالمسيتهلكين
غالبا ما يمقتون هذه الخدمة وال يرغبون فيها.2
 .9.3طريقة املصنع للخدمة:

تتميز هذه الطريقة بارتفاع االهتمام بالجانب اإلجرائي فيي تقيديم الخدمية وانخفياض
أهميييية الجانيييب الشخصيييي ،فمييين الناحيييية اإلجرائيييية تيييمتي الخدمييية فيييي الوقيييت المناسيييب
وبتناسييق ،منظميية بحيييث تقييدم بصييورة موحييدة إلييى جميييع المسييتهلكين .أمييا ميين الناحييية
الشخصية فهي غير شفافة وتمتاز بيالتحفظ ،فالمسيتهلكين بالنسيبة لمجهيزي الخدمية مجيرد
أرقام وهم يسعون لمعالجتها بمساليبهم الخاصة.3

 -1محمد محمود مصطفى ،التسويق االستراتيجي للخدمات ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،األردن ،9030 ،ص .939
 -2مأمون سليمان الدرادكة ،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمال  ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،9001 ،ص.390
 -3كاظم محمود خضير ،إدارة الجودة وخدمة العمال  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،األردن ،9003 ،ص .930

- 333 -
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الفصل الثالث:
 .1.3طريقة احلديقة الوردية:

ما يميز هذه الطريقة هو اهتمامهيا بالجانيب الشخصيي فيي تقيديم الخدمية وانخفياض
المستوى اإلجرائي ،إذ ييمتي الجانيب اإلجرائيي فيي هيذه الطريقية بخدمية بطيئية مصيحوبة
بعدم التنسيق مع تميز الخدمة وسبل تقديمها بعدم التنظيم ،أما من حيث الجانيب الشخصيي
فتكون عمليات التقيديم جذابية وملفتية للنظير ،المعاملية الشخصيية تتسيم بيالود والمحبية فيي
التقييديم وهييي مرغوبيية ميين قبييل المسييتهلكين ،فمجهييزي الخدميية وفييق هييذه الطريقيية يبييذلون
أقصى ما بوسعهم من جهود ،لكينهم يجهليون السيبل المثليى فيي اإلجيراءات التيي تقيدم بهيا
الخدمة.1
 .1.3طريقة جودة اخلدمة للمستهلك:

تتميز هذه الطريقة بارتفاع الجوانب المتعلقة بالمستوى اإلجرائي والشخصي ،وهي
تعد من أف ل الطرق التي يتم استخدامها فيي تقيديم الخدمية للمسيتهلكين مين خيالل الجميع
بيييين الجانيييب اإلجرائيييي لطريقييية المصييينع للخدمييية والجانيييب الشخصيييي لطريقييية الحديقييية
الوردية.2
 .9أهداف تقديم اخلدمات:
تتمثل أهم أهدا

تقديم الخدمة فيما يلي:

3

 التوسع في تقديم الخدمات عن طريق تقديمها إلى أسواق جديدة لم يسبق للمؤسسة تقيديمالخدمات لها.
 تحسين المؤسسة لسوق خدماتها عن طريق قنوات التقديم. رفع كفاءة نظام تقديم الخدمات ،وهو عبارة عن مزيج مترابط األجزاء تتدفق من خياللأجزائ األموال والموارد واألفراد واألفكيار والمعلوميات ،وتليك التيدفقات هيي التيي تيربط
أجزاء النظام.

 -1مااأمون سااليمان الدرادكااة وطااارق شاابلي ،الجااودة الشاااملة فااي المنظمااات الحديثااة ،دار صاافا للنشاار والتوزيااع ،األردن ،الطبعااة األولااى،
 ،9009ص .399
 -2مأمون سليمان الدرادكة ،مرجع سابق ،ص .391
 -3محمد محمود مصطفى ،مرجع سابق ،ص .993
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الفصل الثالث:
تتوق ي

اخلدمات السياحية
كفيياءة القنيياة علييى الجهييد المبييذول ل ييمان اسييتمرار هييذه التييدفقات ،وعلييى

النتييائج التسييويقية المحققيية .وقييد تتعلييق أهييدا

القنيياة بواحييدة أو أكثيير ميين هييذه التييدفقات

وخصوصا تدفق الخدمات والمعلومات ،إذ كثيرا ما تحدث االختناقات في تدفق الخيدمات،
وفي تدفق المعلومات ،مما يحد من فاعلية الجهد التسيويقي ،وبالتيالي يصيبح الهيد

إزالية

تلك االختناقات بغية كفاءة نظام تقديم الخدمات.

رابعا :خصائص اخلدمات
انطالقا من تعري

الخدمة يمكن استنتاج خصيائ

عدييدة للخيدمات ،إال أن معظيم

المؤلفين في مجال التسويق قد اتفقوا على وجيود أربيع خصيائ

رئيسيية للخيدمات يمكين

أن تؤثر في تصميم البرامج التسويقية وصياغة السياسات التسويقية ،فيميا أ يا
خصائ

أخرى بهد

الخصائ

فيما يلي:

اليبعض

تمكيد ما تتميز ب الخدمات مقابيل السيلع .1ويمكين إدراج أهيم هيذه

 .3الالملموسية:
إن أبرز ما يميز الخدمة عن السلعة ،أن الخدمية غيير ملموسية ،أي لييس لهيا وجيود
مادي أبعد من أنها تنتج أو تح ر ثم تستهلك أو يتم االنتفياع بهيا عنيد الحاجية إليهيا .ومين
الناحية العملية فإن عمليتي اإلنتاج واالسيتهالك تحيدثان فيي آن واحيد ،ويترتيب عليى ذليك
خاصييية فرعييية أخييرى وهييي صييعوبة معاينيية أو تجربيية الخدميية قبييل شييرائها ،فالمسييتهلك
للخدمية ليين يكييون قيادرا علييى إصييدار قيرارات وأحكييام مسييتندة عليى تقييييم محسييوس ،ميين
خالل حواس البصر ،والشم والتيذوق قبيل شيرائ للخدمية كميا يفعيل ليو أني اشيترى سيلعة
مادية .لهذا فإن قرار شراء السلعة أسهل من قرار شراء الخدمة.2
 .9التالزمية:
تعبر خاصية التالزميية عين درجية التيرابط بيين الخدمية ذاتهيا وبيين الشيخ

اليذي

يتولى تقديمها ،فدرجة الترابط أعلى بكثير في الخيدمات قياسيا إليى السيلع الماديية ،وتشيير
خاصية التالزمية في هذه الحالة إلى وجيود عالقية مباشيرة بيين ميزود الخدمية والمسيتهلك
 -1فريد كورتل ،مرجع سابق ،ص .19
 -2حميد عبد النبي الطائي وبشير عباس العالق ،مرجع سابق ،ص .91
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فغالبييا مييا يتطلييب األميير ح ييور مسييتهلك الخدميية عنييد تقييديمها وهييذا مييا يحقييق لتسييويق
الخدمات ميزة خاصة حيث يتم إنتاج الخدمة وتسويقها في آن واحد كما سبق الذكر.1
 .1التباين:
تعني هذه الخاصية الصعوبة البالغة أو عدم القدرة في كثير من الحاالت عليى تنمييط
الخدمات ،وخاصة تلك التي يعتمد تقيديمها عليى العنصير البشيري بشيكل كبيير ،بمعنيى أني
يصيعب عليى مقيدم الخدمية أن يتعهيد بيمن تكيون خدماتي متماثلية أو متجانسية عليى اليدوام
وبالتالي فهو ال يسيتطيع

يمان مسيتوى جيودة معيين لهيا مثلميا يفعيل منيتج السيلعة ،وبيذلك

يصبح من الصيعب عليى طرفيي التعاميل مقيدم الخدمية والمسيتهلك التنبيؤ بميا سيتكون عليي
الخدمات قبل تقديمها والحصول عليها.2
 .1الفنائية:
تتعرض الخدمات للفناء والزوال عند استخدامها فهي ذات طبيعة هالمية غيير قابلية
للتخيزين ،فالخيدمات ذات الطبيعية الفنائيية ال يمكين حفظهيا عليى شيكل مخيزون ،وهيذا ميا
يقلل من تكلفة التخزين واإليداع بشكل كامل في المؤسسات الخدمية.3
إال أن عدم إمكانية التخزين للخدمات يجعيل األمير صيعبا ،فعليى ميديري المؤسسيات
الخدميية مواجهية التقلبيات فيي الطليب أو القيدرة االسيتيعابية وذليك بتبنيي سياسية سيعرية
مناسبة ،بحيث يرتفيع السيعر فيي فتيرة ذروة الطليب ويينخفض عنيد نقصيان  ،هيذا األمير قيد
يؤثر على المستهلكين المف لين والدائمين ،مما أدى إلى اقتيراا حليول أخيرى مثيل تجزئية
طالبي الخدمة إلى أقسام ،ويمكين مالحظية ذليك خاصية فيي شيركات الطييران ،إ يافة إليى
اسيتخدام أنظمية الحجيز المسيبق لمواجهية التغيير فيي مسيتوى الطليب ،ميع تطيوير أسياليب
الخدمات المشتركة ،إ افة إلى استخدام طرق جديدة للترويج.4
 .1عدم امللكية:
إن عدم انتقال الملكية يمثل خاصية مميزة للخدمات مقارنة بالسلع الماديية ،فبالنسيبة
للسييلع يمكيين للمشييتري أن يسييتخدم السييلعة بشييكل كامييل وبإمكان ي تخزينهييا واسييتهالكها أو
 -1فريد كورتل ،مرجع سابق ،ص .99
 -2بشير عباس العالق وحميد عبد النبي الطائي ،مرجع سابق ،ص .11
 -3هاني حامد الضمور ،مرجع سابق ،ص .13
 -4علي فالز الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص .30
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بيعها في وقت الحق وعندما يدفع ثمنها فإن المسيتهلك يمتليك السيلعة ،أميا بالنسيبة للخدمية
فإن المستهلك قادر فقط على الحصول عليهيا واسيتخدامها شخصييا لوقيت محيدد فيي كثيير
من األحيان مثل تمجير غرفة في فندق أو اسيتئجار شيقة أو سييارة وأن ميا يدفعي ال يكيون
إال لقاء المنفعة المباشرة التي يحصل عليها من الخدمة المقدمة إلي .1
 .1تذبذب الطلب:
يتميز الطلب على بعيض الخيدمات بالتذبيذب وعيدم االسيتقرار ،فهيو ال يختلي
بين الفصول فحسب بل يختل

فيميا

من يوم إلى آخر من أيام األسيبوع بيل مين سياعة ألخيرى،

وهييذا يعنييي أن اسييتهالك الخييدمات يييزداد فييي أوقييات معينيية وييينخفض فييي أوقييات أخييرى
ويرجع السبب الرئيسي لهيذه الظياهرة لعيدم إمكانيية تخيزين الخيدمات وبالتيالي عيدم قيدرة
المنشآت على تحقيق الموازنة بين الطلب الشديد عليها والعرض المحدود منها ،كما يمكن
لها أن تفعل في بعض السلع ذات االستهالك الموسمي.2
 .3مساهمة املستهلك يف إنتاج اخلدمة:
تعتبر هذه الخاصية أساسية ال يمكن أداء الخدمة بكفاءة دون توافرها ،وكمثال عليى
ذلك فإن دقة تشخي

الطبيب تتوق

على دقة البيانات واإلجابات التي يعطيها الميريض،

كمييا أن دقيية االستشييارة اإلدارييية تتوق ي

إلييى حييد كبييير علييى دقيية البيانييات التييي يعطيهييا

العميل.
يعني هذا أن منظمة الخدمة تنفرد بإنتياج خيدماتها ،كميا هيو الحيال بالنسيبة للمنظمية
التي تنتج سلعا مادية ،فالمنظمة تعتبير األمير مؤسيفا مين وجهية النظير التجاريية فيي حالية
اسييتعمال المسييتهلك المنييتج بطريقيية خاطئيية وبالتييالي عييدم حصييول علييى اإلشييباع المتوقييع
ولكيين عملياتهييا اإلنتاجييية ال تتييمثر بشييكل مباشيير ،أمييا بالنسييبة للمنظميية الخدمييية فإنهييا ال
تستطيع أن تنتج دون مساهمة العميل.3

 -1محماود جاسام الصاميدعي وبشااير عبااس العاالق ،أساساايات التساويق الشاامل والمتكاماال ،دار المنااهج للنشار والتوزيااع ،األردن،9039 ،
ص.119
 -2محمد صالح المؤذن ،مبادو التسويق ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة الرابعة ،9033 ،ص ص .991-993
 -3زاهر عبد الرحيم عاطو ،تسويق الخدمات ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،9039 ،ص ص .13-11
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املطلب الثاني :جودة تقديم اخلدمات
اتجهييت معظييم المؤسسييات إلييى االهتمييام بالعمييل علييى تحقيييق الجييودة فييي منتجاتهييا
ل مان البقاء واالستمرارية فيي وسيط المحييط التنافسيي اليذي تنشيط فيي  .ويعيد مو يوع
الجودة من الموا يع التي تصدرت اهتمامات الباحثين األكاديميين والممارسيين عليى حيد
سواء ،وقد نتج عن ذلك العديد مين الدراسيات التيي اهتميت بمعالجية لييس مو يوع جيودة
السييلع المادييية فحسييب وإنمييا جييودة الخدميية كييذلك ،إذ يعتبيير مو ييوع جييودة الخدميية محييل
انشغال الكثير من الباحثين والمهتمين بمجال تسويق الخدمات.1

أوال :مفهوم جودة اخلدمات
بالنسييبة لجييودة الخدميية وذلييك الخييتال

حاجييات وتوقعييات

تعييددت التعيياري

المستهلكين عند البحث عن جودة الخدمة المطلوبة ،وكذلك االختال

في الحكم على جودة

الخدمة ،فجودة الخدمة بالنسيبة لكبيار السين تختلي

عنهيا بالنسيبة للشيباب وتختلي

بالنسيبة

لرجال األعمال عنها بالنسبة للعمالء العاديين.
لقد عرفت جودة الخدمات على أنها« :جودة الخدمات المقدمة سواء كانيت المتوقعية
أو المدركة أي التي يتوقعها العمالء أو يدركونها في الواقع الفعلي ،وهيي المحيدد الرئيسيي
لر ا العميل أو عدم ر اه حيث يعتبر في الوقت نفس من األولويات الرئيسية التيي تزييد
تعزيز مستوى الجودة في خدماتها».2
كمييا عرفييت جييودة الخدميية بمنهييا« :تلييك الجييودة التييي تش يتمل علييى البعييد اإلجرائييي
والبعييد الشخصييي كمبعيياد مهميية فييي تقييديم الخدميية ذات الجييودة العالييية» ،3حيييث يتكييون
الجانيب اإلجرائيي مين الينظم واإلجيراءات المحيددة لتقيديم الخدمية أميا الجانيب الشخصيي
للخدميية فهييو كيي

يتفاعييل العيياملون بمييواقفهم وسييلوكياتهم وممارسيياتهم اللفظييية مييع

المستهلكين .4ويشير هذا التعري  ،إلى أن جيودة الخدمية هيي محصيلة التفاعيل بيين البعيد

 -1أحمد فيمي ،مبادو التسويق (مدخل معاصر) ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،9009 ،ص .399
 -2مأمون سليمان الدرادكة وآخرون ،إدارة الجودة الشاملة ،دار صفا للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،9003 ،ص .311
 -3الساامرائي ميادي صاالح ،إدارة الجاودة الشااملة فاي القطااعين اإلنتااجي والخادمي ،دار جريار للنشار والتوزياع ،األردن ،الطبعاة األولاى،
 ،9003ص .19
 -4مأمون سليمان الدرادكة وطارق شبلي ،مرجع سابق ،ص .31
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اإلجرائييي والبعييد الشخصييي ،ممييا يسييتوجب

ييرورة االهتمييام بهييذين الجييانبين فييي تقييديم

الخدمة.
وعرفييت جييودة الخييدمات أي ييا علييى أنهييا« :مسييتوى متعييادل لصييفات تتميييز بهييا
الخدميية مبنييية علييى قييدرة المنظميية الخدمييية واحتياجييات العمييالء .وي ييي

أن مجموعيية

الصييفات التييي تحييدد قييدرة جييودة الخدميية عليى إشييباع حاجييات العمييالء هييي مسييؤولية كييل
مستخدم أو عامل في المنظمة».1
ومن التعاري

السيابقة يمكين اسيتنتاج أن جيودة الخدمية تمثيل معييار لدرجية تطيابق

األداء الفعلي مع توقعات المستهلكين لهذه الخدمة وبشكل مستمر مما ي من الر ا اليدائم
للمستفيدين ،ويحقق للمؤسسة ميزة تنافسية بالنسبة لآلخرين ،وهذا انطالقا من الخصيائ
المستمدة من هذه الخدمة.

ثانيا :أهمية جودة اخلدمات
لجيودة الخدمية أهميية كبييرة بالنسيبة للمؤسسيات التيي تهيد

إليى تحقييق النجياا

واالستقرار ،ففي مجال المنتجيات السيلعية يمكين اسيتخدام التخطييط فيي اإلنتياج ،وتصيني
المنتجيات بانتظيار المسيتهلكين لكين فيي مجيال الخيدمات فيإن المسيتهلكين والميوظفين
يتعاملون معا من أجل خلق الخدمة وتقديمها على أعلى مستوى ،فعلى المؤسسات االهتميام
بالموظفين والمستهلكين معا ،لذلك تكمن أهمية الجودة في تقديم الخدمة فيما يلي:

2

 .3منو جمال اخلدمة :لقد ازداد عدد المؤسسيات التيي تقيوم بتقيديم الخيدمات ،فميثال نصي
المؤسسات األمريكية يتعلق نشاطها بتقديم الخدمات ،إلى جانب ذلك فالمؤسسات الخدماتيية
مازالت في نمو متزايد ومستمر.
 .9ازدياد املنافسة :إن تزايد عدد المؤسسات الخدمية أدى إليى وجيود منافسية شيديدة بينهيا،
لذلك فإن االعتماد على جودة الخدمة سو

يعطي لهذه المؤسسات مزايا تنافسية عديدة.

 -1توفيق محمد عبد المحسن ،قياس الجودة والقياس المقارن ،مكتبة النيضة المصرية إيتراك ،مصر ،9001 ،ص .10
 -2مأمون سليمان الدرادكة ،مرجع سابق ،ص .391
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 .1فهم املستهلكني :إن المستهلكين يريدون معاملة جيدة ويكرهون التعامل مع المؤسسات
التيي تركيز عليى الخدمية  ،فيال يكفيي تقيديم خدمية ذات جيودة وسيعر معقيول دون تيوفير
المعاملة الجيدة والفهم األكبر للمستهلكين.
 .1املدلول االقتصادي وودة اخلدمة :أصبحت المؤسسات الخدمية في الوقت الحيالي تركيز
عليى توسييع حصيتها السيوقية ،ليذلك ال يجيب عليى المؤسسيات السيعي مين أجيل اجتيذاب
مستهلكين جدد ،ولكن يجب كذلك المحافظة عليى المسيتهلكين الحياليين ،ولتحقييق ذليك البيد
من االهتمام أكثر بمستوى جودة الخدمة.

ثالثا :خطوات حتقيق اوودة يف تقديم اخلدمات
لتحقيق الجودة في تقديم الخدمة ينبغي إتباع الخطوات التالية:

1

 .3جذب االنتباه وإثارة االهتمام باملستهلكني:
يرتكيز جيذب انتبياه المسيتهلكين وإظهيار االهتميام بهيم عليى المواقي

اإليجابيية التيي

يبيديها مقيدم الخدمية ،فاالسيتعداد النفسيي واليذهني لمالقياة المسيتهلكين وحسين المظهير
واالبتسامة الجذابة والسلوك اإليجابي الفعال والثقية بيالنفس ،تعتبير كلهيا بمثابية منبي ييؤدي
إلى إيقاظ الرغبة لدى العمالء من أجل الحصول على الخدمة التي يريدها ،إلى جانيب ذليك
فإنها تعزز الوالء الدائم للعمالء مين أجيل الحصيول عليى الخدمية وتكيرار الحصيول عليهيا
باسيتمرار ،ويمكين تحقييق ذليك مين خيالل االسيتعداد النفسيي واليذهني لمقابلية المسيتهلكين
واالهتمام بهم والرغبة في تقديم الخدمة لهم ،حسن المظهر ،االبتسامة والرقية واليد ء فيي
التعاميل ميع العميالء وإظهيار روا اليود والمحبية فيي مسياعدتهم ،الدقية التامية فيي إعطياء
المواصيفات عين الخدمية دون اللجيوء إليى المبالغية أو التهوييل وغيرهيا مين المواقي
اإليجابية.
 .9خلق الرغبة لدى املستهلكني وحتديد حاجاتهم:
إن خليق الرغبية وتحدييد احتياجيات المسيتهلكين تعتميد عليى المهيارات البيعيية
والتسويقية لمقدم الخدمة ،ومين المتطلبيات األساسيية ليذلك ،العيرض السيليم لمزاييا الخدمية
المقدمة بالتركيز على خصائصها ووفرتها وعلى نواحي القصور في الخدمات التيي يعتميد
 -1كاظم محمود خضير ،مرجع سابق ،ص .999-933

- 331 -

اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

عليهيا المسيتهلك ميع االلتيزام بالمو يوعية فيي إقناعي بالتعاميل فيي خدمية أخيرى لتفيادي
القصور واعتماد كافة المعدات البيعيية كوسييلة للتيمثير عليى حاسية السيمع واللميس والنظير
والشم والتيذوق فالرؤيية أو اللميس تغنيي عين االسيتماع ميع تيرك الفرصية للمسيتهلك لكيي
يستفسر عن كافة األميور التيي يجيب أن يستو يحها وأن يكيون مقيدم الخدمية مسيتعدا لليرد
على تلك االستفسارات بمو وعية ودقة مما يجعل المسيتهلك مسيتعدا السيتكمال إجيراءات
اقتناء الخدمة وأن يكون التركيز على الجوانب اإلنسانية في التعامل كالترحيب واالبتسيامة
والشعور بمهمية توفير الحاجات الحالية والمستقبلية للمستهلكين.
 .1إقناع املستهلك ومعاوة االعرتاضات:
إن عملية إقنياع المسيتهلك باقتنياء خدمية ميا ليسيت بياألمر السيهل ،وإنميا تتطليب مين
مقدم الخدمة العديد مين الجهيود السيلوكية القيادرة عليى خليق القناعية ليدى المسيتهلكين عنيد
تقديم الخدمات وكذا معالجية االعترا يات التيي يبيديها المسيتهلك عنيد الشيراء أو العراقييل
التيي ي يعها أميام إتميام ذليك ،رغيم اقتناعي بجيودة الخدمية والسيعر المعقيول فيي بعيض
األحيان .البعض يرى أن عملية البيع لن تتم دون وجود اعتيراض مين قبيل المسيتهلك ليذلك
فطريقة الرد على االعتراض تختل

من موق

آلخير ،وهيو ميا أدى إليى وجيود مجموعية

من القواعيد التيي يمكين االعتمياد عليهيا فيي اليرد عليى اعترا يات المسيتهلكين كيمن يلتيزم
مقدم الخدمة بالقاعدة الذهنية في فن التعامل مع المستهلكين وهيي أن المسيتهلك دائميا عليى
حق ،بحيث يجب أن يكون مقدم الخدمة دبلوماسيا في الرد علي وال يعمل عليى تمكييد خطيم
وجهية نظير المسيتهلك مباشيرة عين طرييق اإلقيالل مين االعتمياد عليى النفيي المباشير ميع
االعتمياد عليي فيي الحياالت التيي ال يكيون منهيا مفير مين اللجيوء إليي  ،أو عين طرييق
التعويض الذي يعتمد على تعويض اعتراض المستهلك على الخدمة من ناحية السيعر ميثال
بإظهار جودتها ،ويمكن أي ا الرد عليى اعترا يات مين خيالل االسيتماع الجييد للمسيتهلك
وإظهيار االهتميام واليقظية ميع تيدوين اآلراء والمالحظيات التيي يبيديها حتيى ييتم إر ياء
كبرياءه.
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
 .1التأكد من استمرارية تعامل املستهلكني مع املؤسسة:

إن عمليية التمكيد مين اسيتمرارية تعاميل المسيتهلك ميع المؤسسية وخليق اليوالء ليديهم
يمانا ليوالء المسيتهلكين

يتحقق من خالل بعض الخيدمات البيعيية والتسيويقية التيي تشيكل

للمؤسسية ومنهيا االهتميام بشيكاوي المسيتهلكين ومالحظياتهم ،بحييث يجيب عليى مقيدمي
الخدمات أن يكونوا على درجة عالية من الصبر فيي اسيتيعاب شيكاوي المسيتهلكين واتخياذ
اإلجيراءات التيي يمكنهيا معالجية ذليك مين خيالل االعتيذار لهيم وإشيعارهم بمهميية الشيكوى
المقدمية لهيم وتعوي يهم عين الخسيارة الناجمية عين ذليك واسيتبدال السيلع المسيتخدمة فيي
الخيدمات وتقيديم الشيكر للمسيتهلكين وتعظييم دورهيم فيي دعيم المؤسسية وتيوفير الخيدمات
الجييدة بصيورة دائمية ،كميا تعتبير أي يا خيدمات ميا بعيد البييع

يمانا السيتمرارية تعاميل

المستهلكين مع المؤسسة وبالتالي استمرار وجودها واستقرارها.

رابعا :دور املوارد البشرية يف تطوير جودة اخلدمات
تعتبير الميوارد البشيرية مين أهيم الركيائز فيميا يتعليق بيالجودة فيي مجيال الخيدمات
وتكمن أهميتها في طبيعة الخدمية فيي حيد ذاتهيا ،فخاصيية الالملموسيية والتالزميية للخدمية
تجعل مقدمي الخدمية فيي قليب االتصيال ميع المسيتهلكين ،كميا أن عيدم مراقبية الخدمية قبيل
تقديمها وعدم قابليتها للتخزين يجعل االتصال ميع العميالء بميا يعير

لحظية الحقيقية ،ألن

االتصال مع المستهلك يعتمد بشكل كبير على كفاءة العاملين وسلوكياتهم تجاه .
كما تكمن أهمية الموارد البشرية في تقسيم رأس المال المعنوي للمؤسسة ،حيث أنهيا
تعتميد عليى الصيورة ،االتصيال ،قاعيدة بيانيات المسيتهلكين ،مراقبية أداء الخيدمات ،أميا
العاملين يعتمدون مباشرة على الخبرة ،العقلنة ،المصيداقية ،والمعرفية ،إذن البيد مين تيوفر
الموارد االستراتيجية ال رورية.
إن مكانية الميوارد البشيرية فيي جيودة الخيدمات مهمية جيدا ،وهيي مرتبطية مباشيرة
بالعالقة التفاعلية مستهلك -مقدم الخدمة ثيم تبيدأ هيذه العالقية فيي النميو أكثير فيمكثر ،ويزييد
اعتمادها على الخبرة ،األمر الذي يزيد من أهمية الموارد البشرية كعامل للتحكم في جودة
الخدمة.
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
وترتكز عملية تحسين وتطيوير الجيودة فيميا يخي
هما:

الميوارد البشيرية عليى محيورين

1

 .3حتديد ،اكتساب ،وتطوير الكفاءات الضرورية:
لكي تحقق المؤسسية أهيدافها يجيب أوال أن تحيدد الوسيائل ال يرورية ليذلك ،خاصية
احتياجاتها من الكفاءات ،فتطيوير أنشيطة المؤسسية يجيب أن يصياحب تكيي

الكفياءات ميع

هيذه التغييرات باعتبيار أن الكفياءة هيي القيدرة عليى العميل اليذي يعتميد عليى االسيتعدادات
والخبرات.

المعار

مين أجيل

يمان تقيديم خيدمات جييدة ،عليى المؤسسية أن تحيدد الكفياءات المطلوبية

كاآلتي:
 تحديد الكفاءات التقنية ،التجارية ،واإلدارية ال رورية ألداء الخدمة؛ تحديد درجة اندماج الكفاءات في روا الفريق؛ تقدير الكفاءات ال رورية ألداء الخدمة؛ تحديد درجة التحكم في احتياجات المؤسسة من الكفاءات ،من المبتدئين إلى المتمرسين. .9التحكم يف االستقاللية التنظيمية للموارد البشرية:
يعتبر تكيي

اإلطار التنظيمي في المؤسسة من محاور تحسيين الجيودة ،فيإذا ليم يكين

هنياك نميوذج تنظيميي خيا

بالخدمية فإني ينيتج اخيتال

فيي جيودة الخدمية المقدمية

فخصوصيية الخدمية يمكين أن تخليق مشيكلة تنظيميية ،ليذلك عليى المؤسسية أن تمخيذ بعيين
االعتبار ما يلي:
 نتيجة للخاصية التالزميية للخدمية ،البيد أن تتمتيع الميوارد البشيرية بنيوع مين االسيتقالليةميع توقعيات المسيتهلكين ،وإدارة المواقي

للتكيي

غيير المتوقعية ،وفيي بعيض األحييان

االرتجال من أجل إر ائهم؛
 -للتخفي

من درجة االختال

في أداء الخدمية واليتحكم فيي تناسيقها يجيب عليى المؤسسية

أن تطبق معايير وإجراءات خاصة بمداء الخدمة.
1

- Jean Michel Monin, La certification qualité dans les services, AFNOR, Paris, 2001, p153-155.
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

املبحث الثاني :االجتاهات النظرية واملفاهيم األساسية للخدمات السياحية
إن طبيعية النشياط فيي المؤسسيات السيياحية هيو تقيديم الخيدمات السيياحية المتعيددة
وبالتالي فإن نشاطاتها ذات صفة خدميية بالدرجية األوليى ،حييث تقيوم النشياطات السيياحية
بدورها في تصيري

المنتجيات السيياحية وتلبيية حاجيات ورغبيات المسيتهلكين السيياحيين

المحليين واألجانب من الراحة والعالج والزيارات والرفاهية وغيرها مين الخيدمات .مين
العواميل التيي تسياعد اليدول عليى جيذب المسيتهلكين السيياحيين وزييادة عيدد الزائيرين ،ميا
تتوفر علي من مقومات إراحة السائح وتمتع بإجازة متميزة ،ومن ذلك بال يرورة المنيا
والمناظر الطبيعية الخالبة ،وطاقة إقامية متعيددة المسيتويات بمسيتوى خيدماتي مرتفيع ،ليذا
فإن نوعية الخدمة السياحية التي يتم تقديمها تعد من السبل المهمة للرقيي بالقطياع السيياحي
وتطويره والنهوض ب بما ينعكس إيجابا على االقتصاد الوطني.

املطلب األول :مفاهيم أساسية حول اخلدمات السياحية
أوال :تعاريف اخلدمات السياحية
هناك العديد من التعاري

للخدمات السيياحية ،فقيد عرفيت الخيدمات السيياحية عليى

أنهيا« :مجموعية مين األعميال والنشياطات تيوفر للسيياا الراحية والتسيهيالت عنيد شيراء
واستهالك المنتجات السياحية خالل وقت سفرهم أو إقيامتهم فيي المرافيق السيياحية بعييدا
عن مكان سكنهم األصلي» .1كما عرفت الخدمات السياحية على أنها« :مجموع الوسيائل
المادية ال رورية لتيممين أو تسيهيل اشيتراك النياس فيي السيياحة ،وتحقييق أهيدافها وخليق
استعمال الخدمات للسياا».2
وقد عرفت الخدمات السياحية على أنها« :منتجات غير ملموسة يتم التعامل بها في
أسواق معينة إشباعا للحاجات والرغبات عند الزبون وتساهم في توفير جانب مين الراحية
والطممنينة وتحقق نوعا من االستقرار االقتصادي لألفراد والمجتمع في الدولة» .3وهنياك
من عرفها بمنها« :نشاط غير ملموس يهد

إلى إشباع الحاجات والرغبات عنيدما تسيوق

 -1مروان محسن السكر العدوان ،مختارات من االقتصاد السياحي ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،3999 ،ص.19
 -2سرات إلياس وآخرون ،مرجع سابق ،9009 ،ص .91
 -3علي فالز الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص .93
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

للمسييتهلك النهييائي مقابييل دفييع مبلييأ معييين ميين المييال ،وال تقتييرن الخييدمات ببيييع منتجييات
أخرى».1
انطالقا مما سبق يسيتخل

أن الخيدمات السيياحية عبيارة عين ميزيج مين العناصير

المادية والمعنوية ،التي تهتم بتقديم المكونات األساسية للعرض السياحي ،بغيرض إشيباع
حاجات ورغبات المستهلك في الميدان السياحي.

ثانيا :خصائص اخلدمات السياحية
للخدمات السياحية خصائ

مميزة حييث تتوقي

القيدرة فيي تسيويق هيذه الخيدمات

والنجيياا فييي هييذا التسييويق علييى مييدى الفهييم واإلحاطيية لجوانييب وم ييمون وأبعيياد هييذه
الخصييائ

 ،هييذا باإل ييافة إلييى أن عملييية تقييديم الخييدمات السييياحية تعييد عملييية معقييدة

ومتداخلة لألسباب التالية:

2

 إن عملية إنتاج واستهالك الخدمات السياحية تتداخل بشكل مباشر بحيث يصعب التمييزبينها؛
 يشيييترك فيييي تقيييديم الخيييدمات السيييياحية عناصييير كثييييرة ومتنوعييية مييين وسيييائط النقيييلوالمواصالت ومرافق النوم واإلطعام وغيرها؛
 -يدخل في تقديم الخدمات السياحية إنتاج وتصيري

خيدمات وسيلع كثييرة ومتنوعية تقيوم

علييييى عمليييييات إنتاجهييييا مؤسسييييات مختلفيييية عيييين بع ييييها الييييبعض كخييييدمات الفنييييادق
واالستعالمات واالتصاالت وغيرها؛
 يشترك في تقديم الخدمات عدة أفكار تشكل فريق عميل ولكين هيذا الفرييق متنيوع وغييرمتجانس بنوعيت وكفاءت ومستوى تدريب ؛
 تشترك فيي تقيديم الخيدمات السيياحية مؤسسيات سيياحية وأخيرى غيير سيياحية كالصيحةوالتجارة واالتصاالت وغيرها.

 -1أسعد أبورمان وأبي السعيد الاديو جاي ،التساويق الساياحي والفنادقي (المفااهيم واألساس العلمياة) ،دار الحاماد للنشار والتوزياع ،األردن،
الطبعة األولى ،9000 ،ص .01
 -2فريد كورتل ،مرجع سابق ،ص .939
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
وتتميييز الخييدمات السييياحية بمجموعيية ميين الخصييائ
وأهمها:

والتييي تميزهييا لوحييدها

1

 .3إمكانية اإلحالل:
بمعنى استبدال بعض المنتجيات السيياحية بيمخرى ،كاسيتبدال وسييلة النقيل الطيائرة
بالبياخرة باعتبيار النقيل جيزء مين المنيتج السيياحي ،واسيتبدال مكيان اإلييواء الفنيدق ميثال
بالمخيم.
 .9عدم مرونة العرض السياحي يف املدى القصري:
أي صيعوبة تحوييل الميوارد المسيتخدمة فيي السيياحة إليى اسيتخدام آخير ،بمعنيى ال
يمكن تحويل فندق إلى مطار في وقت قصير ،أو بناء مؤسسيات سيياحية فيي وقيت قصيير
ألنها تحتاج إلى تجهيزات ومعدات ومواقع و أيادي عاملة مدربة وماهرة.
 .1تأثر السوق السياحية باملومسية:
تتمثر األسواق السياحية بالموسمية إذ يوجد ما يطلق علي موسم الذروة وهيو موسيم
الطليب السيياحي وازديياد السيياا واليذي ييوفر أف يل فير

تسيويقية وتشيغيلية ،وموسيم

الكساد والذي ينخفض في الطلب السيياحي وقيد ينعيدم نهائييا ،وموسيم وسيط اليذي يتذبيذب
في الطلب من يوم إلى آخر ،ماعدا بعض المناطق المعينية فيي العيالم إذا يكيون الجيو فيهيا
معتدل على مدار السنة و ال تتمثر بالموسمية.
 .1تعدد جهات اإلنتاج كون السياحة صناعة متداخلة ومركبة:
وهي تحتوى على العديد من الخدمات والتي يعتبير بع يها صيناعة كبييرة ومسيتقلة
بحد ذاتها مثل صناعة الفنادق ،النقل ،وكل عنصر فيها يقيدم مين قبيل منيتج مسيتقل ،وهيذا
ميا يخليق تحيدي إ يافي فيي ميا يتعليق باإلقنياع أو إشيباع المسيتهلك بيالمنتج السيياحي
المتكامل الذي يعتبر بحد ذات محصلة لمجموعة مين الخيدمات وهيذا يتطليب درجية عاليية
من التنسيق في عرض وتقديم المنتج الكلي.

 -1باللطة مبارك وكواش خالد ،سوق الخدمات السياحية ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،الجزائر ،العدد الرابع ،9001 ،ص.311
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
 .1تباين قطاعات املنتج السياحي:
تختل

دوافع ورغبات المستهلكين السيياحيين وتوقعياتهم بدرجية كبييرة كميا تتبياين

مستويات الدخل بالنسبة إليهم ،مما يؤدي إلى صعوبة التمثير فيهم وإقناعهم بشكل جمياعي
من جهة ،وصعوبة توفير الخدمات التيي يرغبهيا المسيتهلك السيياحي كيل عليى حيدى فيميا
يتعلق بالمنتج المطلوب من قبل كل مجموعة ومستويات الخدمات واألسعار المطبقية مين
جهة أخرى.

ثالثا :دورة حياة اخلدمات السياحية
تمر دورة حياة الخدمة السياحية عموما بمربع مراحل مو حة كما يلي:

1

 .3مرحلة اإلدخال:
تعد مرحلة اإلدخال من أهم المراحل بالنسبة للمؤسسة السيياحية أو الخدميية ،حييث
ييتم إدخيال الخدمية ألول ميرة سيواء فيي شييكل برنيامج سيياحي متكاميل جدييد أو فيي شييكل
خدميية جديييدة فييي برنييامج سييياحي قييائم ،ويبييدأ المسييتهلكون السييياحيين فييي التعيير

عليهييا

واإلحاطة بمزاياها وما يمكن أن تقدمي لهيم إلشيباع رغبياتهم السيياحية وميدى تناسيبها ميع
قدراتهم المادية والمعنوية.
غالبييا مييا يكييون التعامييل مييع هييذه الخدميية محييدودا للغاييية وحييذرا فييي هييذه المرحليية
تحوط الشكوك والريبية مين جانيب المسيتهلك السيياحي ،ويجيب عليى المؤسسية السيياحية
االهتمييام بتتبييع االنطبيياع األول المتولييد لييدى الييذي تعامييل مييع هييذه الخدميية ،وقييياس مييدى
ارتياح لها ور اه عنها وأوج القصور فيها ومعالجتها بمعرفة مزاياها التي جذبت إليها
ومييدى اسييتعداده إلعييادة التعامييل معهييا وإقنيياع غيييره ميين المسييتهلكين السييياحيين بالتعامييل
معها.

 -1نعيم الظاهر وسرات إلياس ،مرجع سابق ،ص .911-911
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
 .9مرحلة النمو:

تلي مرحلة النمو مرحلة إدخال البرنيامج السيياحي حييث تخاطيب احتياجيات حقيقيية
لعييدد كبييير ميين المسييتهلكين السييياحيين وتحقييق رغبيياتهم ،وأن هنيياك إمكانيييات احتمالييية
منتظييرة فييي السييوق السييياحية ،حيييث يالحييظ ازدييياد التعامييل ونمييو الطلييب تييدريجيا علييى
البرنامج السياحي الجديد الذي ثبت نجاح في مرحلية اإلدخيال وتتسيع معرفية المسيتهلكين
السييياحيين ب ي  ،ويييزداد تقييبلهم ل ي  ،وحييثهم علييى التعامييل مييع البرنييامج السييياحي الجديييد،
وترتفع ربحية مؤسسة السياحة من الخدمة الجديدة وتعوض التكالي
تحملها ،خاصة تكالي

التسويقية التيي سيبق

الترويج في المرحلة السابقة.

 .1مرحلة النضج:
تمثل مرحلة اسيتقرار الطليب عليى الخدمية السيياحية الجدييدة ،حييث يسيتقر التعاميل
معها عند حجم معيين ،وعيادة ميا تكيون أطيول المراحيل حييث تمثيل التفاعيل الحقيقيي بيين
السوق السياحية وبيين المؤسسية السيياحية ،أو التفاعيل الشيامل بيين قيوى الطليب السيياحي
وقوى العرض السياحي على أوسع نطاق.
كمييا يتحييدد النصيييب السييوقي لكييل مؤسسيية تقييوم بتقييديم هييذه الخدميية للمسييتهلكين
السياحيين ،وتكاد تستقر السياسات التسويقية المطبقة ليدى كيل مؤسسية نظيرا لعيدم مرونية
الطلب في هذه المرحلة حيث يكاد يتسم بالثبات النسيبي ،واسيتقرار حجيم التعاميل ميع هيذه
الخدميية السييياحية ،وفييي هييذه المرحليية تكييون المؤسسيية السييياحية قييد اسييتنفذت كييل سييبل
التطوير والتسويق والترويج نتيجة إلشباع السوق السياحية بها.
 .1مرحلة االحندار:
تبييدأ هييذه المرحليية عنييدما يمخييذ الطلييب فييي التراجييع ،ويييتقل

التعامييل مييع الخدميية

السياحية ،ومن ثم فإن مؤسسات السيياحة الذكيية ذات الخبيرة ال تنتظير أبيدا الوصيول إليى
هذه المرحلة ،بل تكون قد بدأت فعال في إدخال عدد مين البيرامج السيياحية الناجحية محيل
البرامج السياحية التي بيدأت فيي اليدخول فيي مرحلية الن يج واالنحيدار ،وعيادة ميا تكيون
مرحلة النمو هي مرحلة اإلدخال بالنسبة لبرنامج آخر ،ومرحلة التشيبع هيي مرحلية النميو
لذات البرنامج أو غيره من البرامج اإلحاللية.
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

مراحل دورة حياة الخدمة السياحية في الشكل الموالي:

ويمكن تلخي

شكل رقم  :01مراحل دورة حياة اخلدمة السياحية
انحدار

نضج

إدخال

نمو

المبيعات واألرباز
المبيعات
األرباز
الزمن
Source: Michel Balfet, Marketing des services touristiques et hôteliers (spécificités,
méthodes et techniques), Lonrai, les presses de Normandie Roto impression S.A,
Paris, 2001, p189.

رابعا :مستويات اخلدمات السياحية
يمكن تصني

مستويات الخدمات السياحية المقدمة إلى:

1

 .3اخلدمة اووهرية:
تشمل توفير عملية النقل بكافة أنواع وكذا مختل

الرحالت المنظمة وهيي الخدمية

الرئيسية التي بسببها يتواجد المستهلك السياحي.
 .9اخلدمات األساسية:
ترتكز هذه الفئة على توفير الخيدمات ال يرورية إلنجياز الخيدمات الجوهريية التيي
يرييدها المسيتهلك السيياحي فهيي تعتبير كوسييلة إلنجياز الخيدمات الجوهريية مخدمية النقييل
مثال الطائرات).

 -1إياد عبد الفتاز النسور ،أسس تسويق الخدمات السياحية العالجية( ،مدخل مفاهيمي) ،دار صفا  ،األردن ،الطبعة األولى،9001 ،
ص.19-13
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
 .1اخلدمة املتوقعة:

تشييمل الخييدمات هنييا خدميية سييرية أميين المعلومييات الخاصيية بالمسييتهلك السييياحي
وحسن المعاملة من قبل موظفي الحجز لمحاولة تسهيل اإلجراءات.
 .1اخلدمات غري املتوقعة:
تركز على مختل

التسهيالت لتقديم الخدمات السياحية ،كتسهيالت الدفع مثال حول

الرحالت التي يطلبها المستهلكون السياحيون وكذا تقديم النصائح واإلرشادات.
 .1اخلدمات احملتملة:
كتقييديم هييدايا مجانييية بعييد الرحليية أو تقييديم بطاقييات المعايييدة والشييكر للمسييتهلكين
السياحيين.
في الواقع ليس التمييز بين الخدمات الرئيسية والتكميلية وا حا دائميا ويعتميد عليى
ما يعتبره المستهلكون السياحيون خدمات رئيسة وتكميليية وميا هيي الخيدمات التيي تقيل أو
تييزداد أهميتهييا بالنسييبة لهييم ،فعن يد ش يراء خييدمات الخطييوط الجوييية يمكيين أن يكييون النقييل
الفعلي أكثر أهمية للمستهلك السياحي من نظافة المطار.

املطلب الثاني :أنواع وعوامل جناح اخلدمات السياحية
أوال ،أنواع اخلدمات السياحية:
تنقسم الخدمات السياحية إلى عدد من الخدمات الفرعية أهمها:

1

 .3خدمة اإلقامة:
تقدم هذه الخدمة جميع وسائل اإلقامية السيياحية المعروفية كالفنيادق الثابتية والعائمية
والقرى السياحية والشقق المفروشة وبيوت الشباب والمخيمات وغيرها.
 .9خدمة اإلطعام:
تقدمها وسائل اإلقامية المختلفية باإل يافة إليى المطياعم السيياحية والمحيالت العامية
وتشمل هذه الخدمة األغذية والمشروبات المختلفة.

 -1صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .313-311
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
 .1خدمة النقل السياحي:

تتولى مؤسسات النقل السياحي العامة والخاصة ووسيائل النقيل العامية والمؤسسيات
السيييياحية وبعيييض الفنيييادق ومكاتيييب تيييمجير السييييارات تقيييديم هيييذه الخدمييية تيسييييرا عليييى
المستهلكين السياحيين للتنقل من مكان إلى آخر داخل البلد.
 .1خدمة السياحة والسفر:
تقيييوم مؤسسيييات السيييياحة ووكييياالت السيييفر بتقيييديم خيييدماتها المختلفييية للمسيييتهلكين
السييياحيين كييالحجز بالفنييادق ووسييائل االنتقييال الداخلييية والحجييز علييى الييرحالت الجوييية
والبحرية الدولية والمحلية ،إلى غير ذلك من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.
 .1خدمة املعلومات السياحية:
تقدم هذه الخدمات معظم الفنادق ومكاتب االستعالمات السياحية الرسيمية والخاصية
كالمكاتب التابعة للهيئات العامة للتنشيط السيياحي ووزارة السيياحة ،والمنتشيرة فيي الميدن
السياحية للبلد.
 .1خدمة التسويق السياحي:
تقدمها محالت بييع الهيدايا والتيذكارات السيياحية وبعيض المحيالت العامية األخيرى
التي تبيع مثل هذه السلع السياحية ،باإل افة إلى المنشآت الفندقية المختلفة التي توجيد بهيا
مثل هذه الخدمات.
 .3خدمة االتصاالت:
تقييدم هييذه الخدميية مكاتييب حكومييية تابعيية للدوليية ،باإل ييافة إلييى المكاتييب الخاصيية
والفنادق كخدمات االتصاالت التلفونية والفاكس.
 .1خدمة الرتفيه السياحي:
تقييدمها المحييالت العاميية السييياحية كييالمالهي الليلييية والترفيهييية ومختليي
الترفي السياحي األخرى.
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وسييائل

اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
ومما سبق يمكن تلخي

مكونات الخدمات السياحية في الشكل التالي:

شكل رقم  :03مكونات اخلدمات السياحية
اإلطعام

النقل

الترفيه

اإلقامة

شركات
السياحة

الخدمة

التسويق
السياحي

السياحية

االتصاالت

االستعالم

المصدر :صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .311

ثانيا :عوامل جناح اخلدمات السياحية
يتوق

نجاا الخدمة السياحية على توافر بعض العوامل أهمها:

1

 .3مدى متيز اخلدمة:
يقصد بتميز الخدمة السيياحية فيي أي دولية مقيدار ميا تتصي

بي هيذه الخيدمات مين

مزايا غير موجودة في خدمات الدول السياحية المنافسة ،بمعنيى أن يكيون للخدمية أسيلوب
معييين أو شييكل خييا

أو مسييتوى جييودة مرتفييع ال يتييوفر فييي الخييدمات المنيياظرة بالييدول

المنافسيية ،لييذلك فييإن تميييز الخدميية يعتبيير ميين عوامييل الجييذب السييياحي الت يي تعتمييد عليهييا
بعض الدول السياحية.
 .9طبيعة اخلدمة السياحية:
كلمييا اتصييفت الخدميية السييياحية بالسييهولة واليسيير فييي تقييديمها بعيييدا عيين التعقيييد
والصييعوبة كانييت أكثيير فائييدة وجييذبا للسييائحين ،ألن المسييتهلك السييياحي يبحييث دائمييا عيين
الراحيية والهييدوء واالسييتقرار ،وهييذا ال يتحقييق فييي ظييل الخييدمات السييياحية التييي تتص ي
بكثرة اإلجراءات والتعقيدات التي يمكن رؤيتها أو السماع عنها كثيرا في مختلي
 -1صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .310-311
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مراحيل

اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

العمل السياحي كاإلجراءات التي تتبعها بعض المؤسسيات السيياحية فيي إجيراء التعاقيدات
على برامج سياحية ،هذا إ افة إليى صيعوبة الحصيول عليى خيدمات االسيتعالم السيياحي
وخدمة التنقالت الداخلية بين المناطق السياحية المختلفة.
 .1أسلوب تقديم اخلدمة السياحية:
يهتم المستهلكون السياحيين عادة باألسلوب الذي يتم ب تقديم الخدمات السياحية لهم
بجانب اهتمامهم بمستوى جودتها ومقدار ما تحقق لهم من مزايا ومنيافع تحقيق لهيم إشيباع
حاجاتهم المختلفة ،فالخدمة السياحية سواء كانت في مجال االتصاالت أو النقيل أو اإلقامية
يجب أن تقدم للمستهلك السياحي بصورة تليق بمكانية الدولية السيياحية وتتفيق ميع القواعيد
مجاالت .

التي تنظم العمل السياحي بمختل
 .1وضوح اخلدمة السياحية:

يعتبر و وا الخدمة من العوامل المهمة المؤثرة في نجاا الخدمة السيياحية ،ليذلك
فإن الخدمات السياحية التي تقدمها الدولية للمسيتهلكين السيياحيين يجيب أن تكيون وا يحة
ومعروفية ليديهم مين حييث أمياكن وجودهيا وأنواعهيا وأسيعارها وميا إليى ذليك مين بيانييات
مهمة تهمهم كخدمة االتصاالت الهاتفية ،وكذا باقي الخدمات السياحية األخرى.
 .1ارتفاع مستوى اخلدمة السياحية:
يرتبط الطلب السياحي دائما بمستوى الخدمات السياحية التي تقدمها الدول المختلفية
للمستهلكين السياحيين القادمين إليهيا ،بحييث يمكين االعتمياد عليى هيذه الخيدمات السيياحية
المتميزة كعنصر رئيسي من عناصر الجذب السياحي ،أما إذا كانيت هيذه الخيدمات ليسيت
في المستوى المطلوب لمختلي
الطلب السياحي المستهد

شيرائح المسيتهلكين السيياحيين فيإن ذليك ييؤثر عليى حجيم

من األسواق األخرى.

 .1مناسبة أسعار اخلدمة السياحية:
تعتبر الخدمة السياحية الجييدة بالسيعر المناسيب جيوهر العميل السيياحي النياجح ألن
المستهلك السياحي دائما بعيد النظر وذو حساسية شديدة للخدمات التي تقدم ل فيي منياطق
الزيارة ،فيبحث عن األف ل بمنسب األسيعار ،ليذلك فيإن الخيدمات السيياحية التيي تتصي
بالرقي والتطور مع التسعير المناسب لها تلعب دورا مهما في زيادة حركة المد السيياحي.
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

فتسعير الخدمات السياحية عمل ل طبيعت الخاصة التي تحتاج إلى خبرات سيياحية عاليية
وفهم جيد لشرائح السوق السياحي في الخارج ودراية كبيرة بالعوامل الميؤثرة فيي الطليب
السياحي.

ثالثا :متيز اخلدمات السياحية
تسعى معظم المؤسسات السيياحية إليى تميييز خيدماتها السيياحية وذليك بسيبب تزاييد
ظهور الخدمات والبرامج المتشابهة والذي أدى إلى إربياك المسيتهلك السيياحي فيي عمليية
االختيار والمفا لة بين مختل

البرامج والخدمات الموجيودة فيي السيوق السيياحي والتيي

تتعيرض إلييى منافسيية شييديدة .لهييذا لجييمت معظييم المؤسسييات السييياحية إلييى تمييييز خييدماتها
بطيييرق عيييدة منهيييا العالميييات التجاريييية أو عييين طرييييق الشخصيييية التجاريييية أو األسيييماء
التجارية.
وتكمن أهمية تمييز الخدمات السياحية فيما يلي:

1

 تسيياعد عملييية التمييييز فييي تسييهيل مهميية اختيييار الخدميية وذلييك بسييبب ارتبيياط العالمييةالتجارية أو الشعار بمجموعة من المنافع فال يتردد المستهلك السياحي في شرائها.
 وجود العالمة التجارية أو االسم التجاري يسهم في تصيميم رسيالة ترويجيية فعالية تتسيمبالسهولة والو وا وتحقيق الهد

المنشود.

 العالمييية التجاريييية والمرتبطييية بعيييدة منيييافع تعطيييي المسيييتهلك السيييياحي الثقييية والقناعيييةبالوصول إلى قراره الشرائي بمسرع وقت ممكن.
 العالمييات التجارييية واألسييماء التجارييية تسيياعد المؤسسييات السييياحية علييى بيييع خييدماتتتبناها المؤسسة ،وذلك لثقة المستهلك السياحي بالعالمة التجارية المبنية على الجودة التيي
تمتلكها تلك الخدمات.

 -1عال حسين السرابي وآخرون ،مرجع سابق ،ص .313-311
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

املطلب الثالث :املزيج التسويقي للخدمات السياحية
أوال :مفهوم وعناصر املزيج التسويقي للخدمات السياحية
لقيد عير

الميزيج التسيويقي عليى أني « :خلييط أو ميزيج مين األنشيطة واألجيزاء

والعناصر مع بع ها البعض بغية الحصول على توليفية ،ييتم مين خاللهيا دراسية المنيتج
المقيدم للسيوق ،ثيم دراسية وتحدييد السيعر المناسيب والتنافسيي ثيم التيرويج لي  ،ومين ثيم
توزيع وإيصال إلى المكان وفي الزمان المناسب من أجيل إشيباع حاجية أو تلبيية رغبية
أو تقديم منفعية للمسيتهلك بيمعلى مسيتوى ممكين وتحقييق مبيرر وجيود المؤسسية» .1كميا
عر

المزيج التسويقي السيياحي بمني « :مجموعية المتغييرات القابلية للسييطرة عليهيا مين

جانب المؤسسة السياحية الموجودة فيي المنطقية والتيي تسيتخدمها لبليو أهيدافها السيياحية
في األسواق المستهدفة والمحددة مسبقا».

2

ويمثل المزيج التسويقي السياحي مجموعة مختلفة من العناصر الرئيسية التي تلعب
دورا مهما في نجاا العمل التسويقي في مجال النشاط السياحي ،نتيجة للتفاعالت التي تتم
بين المتغيرات المتعددة في السوق السياحي والمنتج ،فهذه المتغيرات تيؤثر تيمثيرا مباشيرا
في تصميم وتطوير المنتج السياحي ،باإل افة إلى دور الوظائ

التسويقية فيي رفيع قيمية

هييذا المنييتج بمعنييى تحقيييق التوافييق بييين احتياجييات المسييتهلكين السييياحيين مييع المنتجييات
السيييياحية المعرو ييية فيييي األسيييواق .وعليييى هيييذا األسييياس يت يييح أن الميييزيج التسيييويقي
السييياحي ق يد ازدادت عناصييره وتنوعييت ولييم تقتصيير علييى العناصيير األربعيية فقييط ،بييل
أصبحت ستة عناصر مميا يؤكيد صيعوبة التسيويق السيياحي ،وبيذلك فيإن عناصير الميزيج
التسويقي السياحي تشتمل على:
 .3املنتج السياحي:
يمثيل المنيتج السيياحي العنصير األول للميزيج التسيويقي السيياحي وهيو ميزيج مين
العناصير الطبيعيية الجغرافيية ،المناخيية ،الح يارية واالجتماعيية ف يال عليى المقوميات
الصيناعية كاآلثيار التاريخيية القديمية والمعيالم الح يارية الحديثية والمرافيق األساسيية
والتسيهيالت السيياحية ،فيالمنتج هيو عبيارة عين مجموعية مين العناصير التيي تتيوافر ليدى
 -1محمد فريد الصحن ،التسويق (المفاهيم واالستراتيجيات) ،الدار الجامعية ،مصر ،3991 ،ص .91
 -2زكي خليل المساعد ،تسويق الخدمات وتطبيقاته ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،9001 ،ص .217
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

دولتها ،فتكون مصدرا مهما للجذب السياحي ،الذي تعتمد علي في إثيارة الطليب السيياحي
الخارجي .ويتوق

تصميم المنتج السياحي على مدى توافر هذه العناصر وجودتها وقدرة

الدولية عليى اسيتغاللها ،فتنيوع وتعيدد هيذه العناصير يكسيب الدولية مييزة تنافسيية وأسيبقية
سياحية.1
 .9تسعري املنتج السياحي:
لقد عر

السعر على أن « :القيمة المعطاة لسلعة أو خدمة معينة والتي ييتم التعبيير

عنهييا فييي شييكل نقييدي» .2أمييا سييعر المنييتج السييياحي فقييد عيير

بمن ي « :المقابييل المييادي

والمعقيول والمقبيول مين المسيتخدم أو المسيتهلك للمكيان أو الموقيع أو المشيتري للسيلعة
المادية نفسها وأية خدمات أخرى مرافقة».3
ويعتبير التسيعير مين أهيم المتغييرات المهمية والمرنية فيي مجيال السيياحة بصيفة
خاصة وفي صناعة الخدمات بصفة عامة ،فالمؤسسيات تسيعى مين خيالل التسيعير الجييد
إلييى البقيياء واالسييتمرار وتكييوين عالقييات جيييدة مييع مسييتهلكيها السييياحيين فييي المنيياطق
السياحية والحفاظ عليهم ،وذليك مين خيالل سياسيات سيعرية مناسيبة ،والهيد

مين ورائهيا

البقاء واالستمرار ،تحقيق عائد على االستثمار واستمرارية اإليرادات ،وتعظيم األرباا.4
 .1توزيع املنتج السياحي:
تعتبر القرارات الخاصة بتوزيع السلع والخدمات من أصيعب القيرارات التيي تواجي
إدارات التسويق في منشآت العصر الحديث ،وذلك لتمثيرها على جميع القرارات التسويقية
األخيرى ،سيواء المرتبطية بالتسيعير أو التيرويج أو المنتجيات ،حييث عير

التوزييع بمني :

«مجموعيية التنظيمييات المترابطيية التييي تت ييمن عمليييات إيصييال المنييتج إلييى المسييتهلك
النهائي أو المستخدم الصناعي».5
كمييا يعتبيير التوزيييع أحييد العناصيير األساسييية فييي االسييتراتيجية التسييويقية السييياحية
وذلييك لتكاملييية األنشييطة التييي تمييارس ميين خييالل التوزيييع مييع األنشييطة األخييرى لعناصيير
 -1صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .931
 -2عمر جوابرة الملكاوي ،التسويق الفندقي ،مرجع سابق ،ص .99
 -3محمد عبيدات إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .10
 -4مروان محمد نجيت ،دور المزيج التسويقي السياحي في تحقيق الميزة التنافسية ،دار شتات للنشر والتوزيع ،مصر ،9033 ،ص .11
 -5علي فالز الزعبي ،مبادو وأساليت التسويق (مدخل منيجي ،تطبيقي) ،مرجع سابق ،ص .919
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
المزيج التسويقي السياحي ،وعلي فقد عر
التي يتم ممارستها من قبل كافة األطرا

التوزييع السيياحي عليى أني « :كافية األنشيطة
ذات الصلة ومن أجل أن يتاا للسيائح ميا يرييده

من منافع مكانية وزمانية وغيرها بالوقت والو ع المناسب ل ».1
ويييتم الييييوم توزييييع المنتجييات والخيييدمات إليييى المسييتهلكين النهيييائيين أو المشيييترين
الصناعيين عن طريق الوسطاء وإنجازهم لوظائ

متعددة فيي األسيواق المحليية والدوليية

ومن أهم الطرق التي يستطيع السوق أن يخلق بها قيمة لشييء معيين هيي قنيوات التسيويق
والتوزيع المالئم .ولقد عرفيت قنياة التوزييع فيي الخيدمات السيياحية بمنهيا« :المسيار اليذي
تسلك الخدمات السياحية أو البرنامج السياحي حتى يتم استهالك ».2
ويمكين توزيييع المنييتج السييياحي باسييتخدام طريقيية التوزيييع المباشيير ،حيييث تقييوم
المؤسسية السيياحية باالتصيال المباشير بالمسيتهلكين السيياحيين ومحاولية إقنياعهم بشيراء
برامجها السياحية ،وذلك من خالل وسائل االتصال المتعيار

عليهيا كالهيات

أو الفياكس

أو المواقع اإللكترونية مثال أو عن طريق الح ور الشخصي للسائح .أو باستخدام طريقة
التوزيع غير المباشر عين طرييق اسيتعانة المؤسسية السيياحية بالوسيطاء لتوزييع منتجاتهيا
السياحية كوكاالت السياحة والسفر ومنظمي الرحالت السياحية وغيرها.3
 .1ترويج املنتج السياحي:
إن مبياد

التيرويج وإن كانيت واحيدة فيي كيل مين القطياعين الخيدمي واإلنتياجي

الصيناعي ،إال أن الممارسية فيي المجيال الخيدمي قيد ال تكيون متطابقية ميع تليك التيي
تنتهجها المؤسسة الصناعية .إن ترويج الخدمات يواج بعض الصيعوبات مقارنية بالسيلع
المادية ،والسبب يعود لخصائ

الخدمات وخاصة خاصية عيدم الملموسيية .ولقيد عير

التيرويج بمني « :التنسييق بيين جهيود البيائع فيي إقامية منافيذ للمعلوميات بيين تسيهيل بييع
السلعة أو الخدمة أو في قبول فكرة معينة».4

 -1محمد عبيدات إبراهيم ،مرجع سابق ،ص .93
 -2عمر جوابرة الملكاوي ،التسويق الفندقي ،مرجع سابق ،9039 ،ص .333
 -3حمياد عباد النباي الطاائي ،التساويق الساياحي (مادخل اساتراتيجي) ،مؤسساة الاوراق للنشار والتوزياع ،األردن ،الطبعاة األولاى،9001 ،
ص.109
 -4علي محمد ربابعة وبشير عباس العاالق ،التارويج واإلعاالن التجااري (مادخل متكامال) ،دار الياازوري للنشار والتوزياع ،األردن،9003 ،
ص .09
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
أما الترويج السياحي فقد عر

عليى أني « :الجهيود التيي تبيذل مين مختلي

وسيائل

اإلعييالم واالتصيياالت الشخصييية والسييمعية لتو يييح الصييورة السييياحية أمييام السييائحين
وجذب انتباههم وإثارة اهتمامهم لشراء المنتج السياحي».1
ويمكين التعبيير عين االسيتراتيجية الترويجيية السيياحية بمنهيا كافية الجهيود المباشيرة
وغير المباشيرة التيي تهيد

إليى تحقييق األهيدا

المحيددة لهيا فيي االسيتراتيجية التسيويقية

السيياحية العامية لهيذا البليد أو هيذا الموقيع أو حتيى هيذا الفنيدق وذاك وباسيتخدام الميزيج
الترويجي األكثر مالئمة والذي يتم تنفيذه وفق أولويات وتف يالت تتصيل بعيادات الوسييلة
الترويجية لدى منافذ التوزييع السيياحية وصيوال إليى المسيتهلكين أو المسيتخدمين للمنتجيات
السياحية.2
ويهيد

التيرويج إليى تقويية المركيز التنافسيي وزييادة الطليب السيياحي عين طرييق

االتصال بقطاع معين من القطاعات السوقية للتغلب على مشيكلة جهيل المسيتهلك السيياحي
بالمنتج السياحي وصفات بتقديم المعلومات الحقيقية والصادقة عن لخلق الصورة السيياحية
وتوليد الرغبة عند السائح التخاذ قرار شراء المنتج السيياحي سيواء مين المنيتج مباشيرة أو
من خالل قنوات التوزيع.3
 .1املورد البشري:
يمثيل الميورد البشيري مسيتهلكي الخدمية وكيذلك مقيدميها ،باإل يافة إليى مسيتوى
التفاعل بينهم ،أو ما يطلق علي بالعالقات التفاعلية القائمة بين مقيدم الخدمية والمسيتهلك.
كما يت من العنصر البشري العالقات التفاعلية بيين مسيتهلكي الخدمية أنفسيهم ،حييث أن
إدراك المسييتهلك لجييودة خدميية مييا قييد تتشييكل وتتييامثر بفعييل آراء وقناعييات المسييتهلكين
اآلخرين.4

 -1إبراهيم إسماعيل الحديد ،مرجع سابق ،ص .99
 -2محمد عبيدات إبراهيم ،مرجع سابق ،ص ص .390-339
 -3خالد مقابلة وفيصل الحاج ذيت ،صناعة السياحة في األردن ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،9000 ،ص .913
 -4حمياد عباد النباي الطاائي وآخارون ،األساس العلمياة للتساويق الحاديد (مادخل شاامل) ،دار الياازوري للنشار والتوزياع ،األردن،9003 ،
ص.901
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

كما يعتبر العنصر البشري المحور األساسي الذي يدور حول النشياط السيياحي فيي
كل مراحل المختلفية ،التخطيطيية والتسيويقية والبيعيية واإلداريية .فالعنصير البشيري يقيوم
بكافة الخدمات السياحية كالفنادق والمؤسسيات السيياحة والسيفر والمحيال العامية السيياحية
ومؤسسييات النقييل السييياحي ،ممييا يتطلييب ميين القييائمين علييى النشيياط السييياحي أن يركييزوا
جهييودهم علييى االهتمييام بهييذا العنصيير اإلنتيياجي الهييام واإلشييرا

علي ي وتنميت ي وتدريب ي

بصييفة دائميية ومسييتمرة .لييذلك فييإن سياسييات الييدول وانطالقييا ميين أهمييية العنصيير البشييري
اتجهت إلى تنظيم عمليية اختييار العياملين فيي القطياع السيياحي ككيل وكيذلك العياملين فيي
مجال التسويق السياحي استنادا إلى أهمية االختيار في هذا النشياط عليى وجي الخصيو
لمييا يتطلبي ميين مهييارات وقييدرات وخبييرات معينيية ال تتييوافر لعييدد كبييير ميين العيياملين فييي
المجال السياحي.1
 .1السوق السياحي:
تعتبيير األسييواق السييياحية الييدول المصييدرة للمسييتهلكين السييياحيين وه يي أحييد منافييذ
التوزيع التي تعتمد عليها الدول السياحية في بييع برامجهيا وخيدماتها السيياحية ،ليذلك فيإن
إدارة التسويق السياحي تقوم بدراسة األسواق لمعرفة حجمهيا وقيدرتها عليى تنميية الطليب
السييياحي وموقع ي الجغرافييي وحاجييات ورغبييات سييكان ميين أجييل و ييع خطييط تسييويقية
وبييرامج سييياحية تييالءم كييل شييرائح المسييتهلكين السييياحيين .كمييا تت ييمن دراسيية األسييواق
معرفة المهام واألدوار التي تقوم بها مؤسسات المكاتب السياحية في الخارج والعمل على
التوسع في هذه األسواق وو ع الخطط التي تناسب هيذه األسيواق وتحدييد نصييب الدولية
من هذه األسواق وتحديد منافذ البيع والتوزيع فيها للبرامج السياحية مثل النقابيات العماليية
والمهنييية والجمعيييات المختلفيية ميين أجييل االتصييال بهييا وتفعيييل أدوارهييا ميين خييالل عقييد
الندوات والمؤتمرات.2

 -1علي فالز الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص .333
 -2صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .991

- 313 -

اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
 .3حبوث التسويق:

يمثييل العنصيير المشييترك مييع بيياقي عناصيير المييزيج التسييويقي لخييدمات األسييواق
السياحية ،فاكتشا

طبيعة األسيواق السيياحية وإمكانياتهيا مين الوظيائ

التسيويقية المهمية

التي تحتاج إلى القيام ببحوث السوق والتي تتفرع إلى بحوث الدوافع وبحيوث المسيتهلكين
الكتشييا

الرغبييات والمييؤثرات والمشييكالت والعقبييات ومعالجتهييا ميين أجييل الييدخول إلييى

سياسة تسويق سياحي فعال.1
وقد استخدم هذا النوع مين البحيوث عليى نطياق واسيع فيي مييادين كثييرة كالدعايية
واإلعالن إلى جانب التسويق كفرع رئيسيي للتعير

عليى حجيم الطليب السيياحي المتوقيع

والعوامييل الم يؤثرة في ي لو ييع الخطييوط العري يية لتهيئيية وإعييداد الطاقييات واإلمكانيييات
الالزمة لمقابلة هذا الطلب كما يجب أن تشمل بحيوث التسيويق إليى جانيب بحيوث اليدوافع
الدراسيية التحليلييية للمؤسسييات والهيئييات السييياحية بهييد

تشييخي

المشييكالت اإلدارييية

والتنظيمية فيها المؤثرة على جهودها التسويقية في الخارج وو ع الحلول المقترحية لهيا،
كييذلك إخ يياع العناصيير األساسيييية للمنييتج السييياحي والمتمثلييية فييي المقومييات الطبيعيييية
والصييناعية والخييدمات والتسييهيالت السييياحية للتحليييل والدراسيية الميدانييية لتحديييد مييدى
االستفادة من هذه العناصر ودورها فيي العمليية السيياحية ومسيتوى الخيدمات والتسيهيالت
السياحية المقدمة وإمكانية تطويرها وتنميتها بما يالءم حاجات ورغبات الشرائح السياحية
المختلفة.2

 -1علي فالز الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص .331
 -2المؤسسة العامة للتعليم الفناي والتادريت الميناي ،تساويق ساياحي ،اإلدارة العاماة لتصاميم وتطاوير المنااهج ،المملكاة العربياة الساعودية،
www.aliahmedali.com/pdf/library/282:pdf
 ،9031ص .91
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

من خالل ما سبق يمكن إيجاز عناصر المزيج التسويقي السياحي في الشكل التالي:
شكل رقم  :01عناصر املزيج التسويقي السياحي
المنتج
السياحي
السعر
السياحي

بحود
التسويق
السياحي
عناصر
المزيج
التسويقي
السياحي

السوق
السياحي

العنصر
البشري

التوزيع
السياحي

الترويج
السياحي

المصدر :علي فالز الزعبي ٬التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة)٬
مرجع سابق ،ص .331

ثانيا :طرق تطوير اخلدمات السياحية
يعتبيير تطييوير الخدميية السييياحية ميين أحييد أهييم القييرارات التييي يجييب علييى المؤسسيية
السييياحية أخييذها بعييين االعتبييار واالهتمييام .فاالسييتراتيجية التسييويقية الناجحيية تقييوم دائمييا
بو ع تصور عام على عملية تطوير الخدمات السياحية والبيرامج السيياحية عنيد مختلي
مراحل حياة الخدمة السياحية .ويعتبر قرار تطوير الخدمة السياحية من قبل المؤسسة مين
القرارات المهمة والتيي يجيب أن تبنيى عليى الدراسية والبحيث المتواصيل والتيي تقليل مين
عنصر المخاطرة ،مما يفرض على كل مؤسسة سيياحية القييام بتطيوير خيدماتها السيياحية
بصفة مستمرة وبما يتوافق ويواكب التقدم في القرارات الحكومية المتعلقية بتنظييم القطياع
السييياحي وبمييا يواكييب التق يدم المماثييل فييي التكنولوجيييا ووسييائل االتصييال ذات االنتشييار
الواسع والسريع.

- 319 -

اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
ويمكن تطوير الخدمات السياحية على النحو التالي:

1

 .3حتسني اخلدمة السياحية احلالية:
هو ما تشهده العديد من الخدمات السياحية الحاليية والقائمية فعيال ،حييث ييتم تحسيين
الخدمة السياحية بهد

إعطاءها صورة ذهنية جديدة لدى المسيتهلك السيياحي ،وذليك عين

طريق إ افة بعض الخصائ

والمزايا التسيويقية الجدييدة مميا ييؤدي إليى المسياهمة فيي

جييذب انتباه ي كخطييوة أولييى للوصييول إلييى التصيير

السييلوكي المطلييوب والمتمثييل بقيييام

المستهلك السياحي باالن مام إلى البرامج السياحية وشيراء الخدمية السيياحية .كميا تهيد
المؤسسييية السيييياحية مييين وراء تحسيييين الخدمييية السيييياحية وإ يييافة هيييذه المزاييييا الجدييييدة
لمواجهة حدة المنافسة من قبل المؤسسات السياحية األخرى.
 .9ظهور منافع جديدة للخدمة السياحية:
هنييا يجييب علييى المؤسسيية السييياحية أن تركييز وميين خييالل الرسييائل الترويجييية علييى
وجييود اسييتعماالت جديييدة للخدميية السييياحية ،ممييا يترتييب علي ي ظهييور منييافع تعييود علييى
المستهلك السياحي بالفائدة حال استخدام لتلك الخدمة ،وهو ما يساعد المؤسسية السيياحية
علييى اسييتخدام اسييتراتيجيات تسييويقية جديييدة تكييون نتيجتهييا زيييادة الطلييب والمبيعييات علييى
خدماتها السياحية.
 .1ابتكار خدمات سياحية جديدة:
بمييا أن لكييل خدميية سييياحية دورة حييياة تنتهييي بمرحليية االنحييدار ،فعلييى المؤسسيية
السياحية الرائدة في مجالها العمل على تقديم وابتكار خدمات جديدة تسهم في الحفاظ عليى
مركزهييا فييي السييوق نظيييرا لتنييوع واخييتال

أذواق المسيييتهلكين السييياحيين التييي تتغيييير

بسرعة .وتعتبر عملية ابتكار خدمة جديدة من المهام ال رورية للمؤسسة السيياحية حييث
تقوم بذلك بالتمقلم والتكيي

ميع المتغييرات البيئيية المحيطية وعليى إدارة المؤسسية االنتبياه

لهذا األمر ودراسة السوق واحتياجاتي بشيكل دقييق ومعرفية أذواق المسيتهلكين السيياحيين
بشكل فعلي حتى تالقي هذه الخدمة النجاا واإلقبال.

 -1عال حسين السرابي وآخرون ٬مرجع سابق ،ص .311-311
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

ثالثا :مصادر أفكار تطوير اخلدمة السياحية
مما سبق يت ح أن عملية تطوير الخدمات السياحية ،تعد عملية حاسمة بشكل كبيير
للنشيياط الييذي تمارس ي المؤسسيية السييياحية ،وفييي الوقييت ذات ي معبييرة عيين مييدى حيير
المؤسسة السياحية عليى إشيباع احتياجيات المسيتهلكين السيياحيين الدائمية التطيور والتغيير
وميين ثييم يكييون علييى مؤسسييات السييياحة الناجحيية البحييث عيين أفكييار جدي يدة وجيييدة لتقييديم
خدمات سياحية متطورة سيواء كانيت مين مصيادر داخليية أو خارجيية ،حتيى تحيافظ عليى
نصيبها في السوق السياحية وت يمن حجميا متزاييدا مين التعاقيدات عليى برامجهيا ،ف يال
عن استمرار تعامل مستهلكيها معها ووالئهم لها.
 .3املصادر الداخلية:
تتمثل المصادر الداخلية في:

1

 .3.3إدارة البحوث والتطوير يف املؤسسة السياحية:

حيييث تقييوم المؤسسييات السييياحية الكبييرى بإنشيياء إدارة متخصصيية تتييولى عملييية
بحوث تطوير الخدمات السيياحية ،وتقيوم هيذه اإلدارة بالعدييد مين البحيوث سيواء المتعلقية
بالخيدمات السيياحية المقدمية ميين طير

المؤسسية نفسيها أو المقدميية مين طير

المؤسسيية

المنافسيية لمعرفيية أوجي القصييور وأوجي القييوة ومييدى إقبييال المسييتهلكين السييياحيين عليهييا
وأسييباب تف يييلهم لهييا ،أو ابتعييادهم عيين التعامييل معهييا ،وميين خييالل هييذا يمكنهييا اقتييراا
سياسات التطوير المختلفة للبرامج السياحية التي تقدمها المؤسسة.
 .9.3إدارة التسويق يف املؤسسة السياحية:

يمكن إلدارة التسويق في مؤسسات السياحة أن تقيدم أفكيارا جييدة لتطيوير الخيدمات
السياحية المقدمة مين خيالل دراسيات السيوق وكيذا دراسيات المسيتهلك السيياحي باعتبياره
المسييتهلك للخييدمات السييياحية ،وذلييك عيين طريييق إدارة البيييع الشخصييي والتييرويج ،األميير
اليذي يسييمح باالحتكيياك المباشيير معي وقييياس انطباعاتي عيين البييرامج السييياحية التييي تقييوم
المؤسسة بتقديمها ل .

 -1نعيم الظاهر وسرات إلياس ٬مرجع سابق ،ص .911-911
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
 .1.3مديرو وموظفو املؤسسة السياحية والعاملون فيها:

بإمكيييان ميييديري مؤسسييية السيييياحة ،الرؤسييياء التنفييييذيين والمشيييرفين عليييى فيييروع
المؤسسيية وتوكيالتهييا فييي الييداخل والخييارج بحكييم احتكيياكهم المباشير بالمسييتهلك السييياحي
واتصاالتهم المباشرة وغير المباشرة بالسيوق السيياحية ،التعير

عليى الفجيوات السيياحية

في هذا السوق وو ع األفكار المناسبة لتطويره والتقدم ب إلى إدارة التطيوير ،وغالبيا ميا
تكون اقتراحات هذا المصدر أكثر مين مناسيبة نظيرا ألني عليى إلميام تيام بواقيع المؤسسية
وظروفها وإمكانيات تطبيق هذه االقتراحات .كميا أن االتصيال المباشير بيين الموظي

فيي

المؤسسة والمسيتهلك السيياحي اليذي تعاقيد عليى برنيامج ميا ،أو اليذي يرغيب فيي برنيامج
معييين ويسييمل عيين مييدى تييوافره ،يولييد لييدى هييؤالء المييوظفين والعيياملين أفكييار لتطييوير
الخدمات السياحية بإمكانهم إرسالها إلى قسم التطوير.
 .1.3مستشارو املؤسسة السياحية:

كثيرا ما تقوم مؤسسات السياحة بتعيين عدد من المستشارين فيي مختلي

المجياالت

وبصفة خاصة مجاالت تطوير الخدمات السياحية ،وتحسين جيودة البيرامج السيياحية التيي
تقدمها المؤسسية ،وبحكيم خبيرة هيؤالء المستشيارين بإمكيانهم إبيداء اليرأي وتقيديم األفكيار
البنيياءة لتطييوير مييزيج الخييدمات السييياحية ،بييل واقتييراا خييدمات جديييدة ومسيياعدة إدارة
التطوير على دراسة اقتصاديات األفكار الجديدة والتحقق من جدواها.
 .9املصادر اخلارجية:
أما المصادر الخارجية فتتمثل في:

1

 .3.9عمالء شركة السياحة من السياح:

تعتمد الشركة السياحية في تطوير خدماتها السياحية المقدمية عليى آراء واقتراحيات
أو شيييكاوي المسيييتهلكين السيييياحيين والتيييي قيييد تكيييون بطريقييية شيييفهية أو بطريقييية كتابيييية
للمسئولين في المؤسسة.

 -1نعيم الظاهر وسرات إلياس ٬مرجع سابق ،ص .913-911
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:
 .9.9اوامعات ومراكز البحث العلمي واملعاهد السياحة:

يمكين االسيتفادة فيي تطييوير الخيدمات السيياحية مين نتييائج الدراسيات التيي تقيوم بهييا
الجامعات ومراكز البحث العلمي والمعاهد والمدارس السياحية عن النشاط السياحي وعن
الخدمات السياحية المقدمة سواء في السوق المحلي ،أو في السوق السياحي العالمي.
 .1.9وكاالت اإلعالن وتوكيالت الرتويج:

تستطيع هذه الوكاالت تقديم النصائح واإلرشادات واألفكار البناءة التي تساعد عليى
تطوير البرامج التي تقدمها مؤسسة السياحة وتحسينها عن طرييق نشياطها والمتابعية التيي
تقوم بها لردود أفعال واستجابة المستهلكين السياحيين الموجهة إليهم الحملة اإلعالنية.
 .1.9املؤسسات السياحية املنافسة:

يمكن تطوير الخدمة السياحية المقدمية باالعتمياد عليى المؤسسيات السيياحية الرائيدة
التي لها األسبقية في تصميم وابتكار خدمات سياحية جديدة.
 .1.9مؤسسات البحوث والتطوير السياحية املتخصصة:

كمييا تسييتطيع مؤسسييات السييياحة أن تطييور خييدماتها السييياحية عيين طريييق تكلي ي
مؤسسيات البحيوث والتطييوير بمهمية البحيث عيين وسيائل لتطيوير الخييدمات السيياحية التييي
تقدمها ،أو اكتشا

خدمات سياحية يمكن تقديمها بفاعلية وربحية مناسبة.

 .1.9املنظمات واهليئات السياحية احمللية والعاملية:

يمكن للمؤسسية السيياحية أن تقيوم بتطيوير خيدماتها السيياحية باالعتمياد عليى أفكيار
المنظمات والهيئات السياحية سواء المحلية أو الدولية إذا ما تم تشخيصها ودراستها بدقة.
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اخلدمات السياحية

الفصل الثالث:

خالصة:
إن قطيياع الخييدمات يحتييل أهمييية خاصيية وموقعييا متميييزا بحكييم المنييافع التييي يقييدمها
وطبيعييية الخصيييائ

التيييي يمتييياز بهيييا مقارنييية بالقطاعيييات األخيييرى ،إذ تمثيييل الخيييدمات

النشاطات أو المنافع التي تعرض للبيع وهي نتيجة تفاعل اجتماعي بين المنتج والمسيتهلك
بهييد

إشييباع حاجات ي ورغبات ي  .كمييا أنهييا تتميييز بصييفات فريييدة عاميية وتسييويقية معقييدة

ومميييزة عيين تلييك الخاصيية بتسييويق السييلع الملموسيية ،هييذا مييا ييينجم عن ي مشيياكل يتطلييب
.

معالجتها بطرق تالءم طبيعة هذه الخصائ

كما يالحظ أن تحقيق جودة الخدمية مين األهيدا

التيي يمكين ألي مؤسسية خدماتيية

الوصييول إليهييا وهييي تمثييل معيييار درجيية تطييابق األداء الفعلييي مييع توقعييات المسييتهلكين
وبشكل مستمر مما ي من الر ا الدائم لهم .لذا تحر

العديد مين المؤسسيات الخدماتيية

على تحقيق مستوى خدماتي متميز وتطويره باستخدام مجموعة من األسياليب كالدراسيات
والبحوث.
إ افة إلى ذلك ،وبالنسبة للخدمات السياحية فهيي تتمييز بمجموعية مين الخصيائ
التيي تميزهيا عين المنتجيات الماديية الملموسية ،واعتمادهيا بصيورة أساسيية عليى كفياءة
العنصر البشري ،باإل افة إلى الموسمية التي تؤثر عليها تمثيرا سلبيا ،األمر الذي يقت ي
االهتميام باالتجاهيات الحديثية فيي مجيال التسيويق ،والتيي أصيبح لهيا دور فعيال فيي تنشييط
حركة المبيعات السياحية ،والمتمثلة في التسيويق السيياحي اليذي يرتكيز عليى تحلييل أذواق
ورغبيات المسيتهلكين السيياحيين المحتمليين مين خيالل عملييات المسيح السيوقي ودراسية
مكونات البيئة التسويقية السياحية بهد

الحصول على معلوميات دقيقية ومفييدة ،تمكين مين

الوصول إلى صياغة استراتيجية تسويقية فاعلة للخدمات السياحية ،من حيث التخطييط لهيا
وتطويرها وتسعيرها وترويجها وتوزيعها.
كميا أن تطيوير الخدمية السيياحية تختلي
الخصائ

خصائصي عين السيلعة ،حييث أن هيذه

تجعل أداء الخدمة السياحية مرتبط بمقدمها ،وأن مفهيوم التطيوير فيي الخيدمات

السياحية متعلق بمدى قيدرة المؤسسية عليى تلبيية حاجيات ورغبيات المسيتهلكين السيياحيين
حسيب توقعياتهم ،كميا أن تقيييم تطيوير الخدمية السيياحية يعتميد عليى مؤشيرات مرتبطية
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الفصل الثالث:
بخصيائ

اخلدمات السياحية

الخدمية السيياحية ،التيي يعتبير المسيتهلك السيياحي فيهيا المحيدد لميدى تطيور

الخدمية السيياحية مين عدمي مين خيالل توقعاتي المسيتقبلية واحتياجاتي الشخصيية ومواقفي
وتجارب السابقة ،وإدراك لألداء الفعلي والمتميز للخدمة السياحية.
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الفصل الرابع:
املؤسسات السياحية
واملستهلك السياحي

املؤسسات اخلدمية السياحية واملستهلك السياحي

الفصل الرابع

متهيد:
تسعى المؤسسات الخدمية السياحية إلى تلبية احتياجات المستتلليي ممتللبتاتلم مت
الخدمات مذلك م خالل ما تقدمه للم م برامج سياحية مسياسات تسميقية ،مليت ييتم
البرنامج التسميق الذي تقدمه فعاال ،مجب تصميمه بشيل متق مسليم مهتم ممتر ال يميت
تحقيقه إال إذا مخذت باالعتبار جملة م العمامل ذات التأثير المباشر ف ذلك ،مم مهملا
سلمك المستلليي السياحيي متصرفاتلم الشرائية.
فالمستتتللك الستتياح بستتلميه متصتترفاته ممفعالتته مصتتبل يحتتدد المتتدخالت ا ساستتية
لمؤسسات الخدمة مبالتال مخرجاتلا المختلفة المتمثلة ف تقديم خدمات مرضتية لحاجاتته
مملبية لرغباته .لذلك مصتبل فلتم تصترفات المستتللك الستياح ممعرفتة دمافعته الشترائية
مساستتا ي خلتتة تستتميقية تنفتتذها مؤسستتات الختتدمات ،بتتل متت المستتتلامات ا ساستتية
مالحاستتمة ف ت بنتتا نوتتام تستتميق حتتادر علتتى تحقي تق ا هتتداا الت ت تنشتتدها المؤسستتات
بيفا ة.
إ معرفتتة التتدمافأل ما ستتباب التت تتتؤدي بالمستتلليي الستتياحيي إلتتى شتترا خدمتتة
دم مختترأ مم التعامتتل متتأل مؤسستتة ستتياحية دم غيرهتتا م ت المؤسستتات الستتياحية م ت
العمامل الملمة الت مصبحت تستاعد علتى نجاحلتا فت تستميق متا تنتجته مت ختدمات .إ
الملتم بالنستتبة للمؤسستتات الستتياحية هتم معرفتتة الستتبب التتذي يتدفأل الفتترد إلتتى تبنت ستتلمك
معي ف ورا معي  ،مالستبب التذي يدفعته إلتى ت ييتر ذلتك الستلمك مم عتدم تيترار فت
ورا آخر ،مبالتال حدرتلا علتى ت ييتر الستلمك متمجيلته المجلتة التت تريتد مم ترغتب،
بحيث تقتمي الرغبتة لتدأ المستتلليي الستياحيي فت تيترار الستلمك المرغتمب متضتعا
الرغبة لديلم ف تيرار السلمك غير المقبمل.
على هذا ا ساس سيتم التلرق ف هذا الفصل إلى سلمك المستللك فت المؤسستات
الخدمية ف المبحث ا مل ،مإلى المستللك السياح ف المؤسسات الخدميتة الستياحية فت
المبحث الثان .
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املبحث األول :سلوك املستهلك يف املؤسسات اخلدمية
لقتتتد عتتترا االحتصتتتاد الختتتدم تقتتتدما ستتتريعا مملحموتتتا ،حيتتتث مصتتتبحت حضتتتايا
ممشتتيالت تستتميق الختتدمات تحوتتى بدرجتتة عاليتتة م ت االهتمتتام نتيجتتة تاايتتد دمر حلتتا
الخدمات بشيل ملحمو ،خاصة ممنه مصبل يشيل جا ا يبيرا م االحتصاد اليلت فت مي
مجتمتتأل ،ممصتتبل الت يتتر مالنمتتم يمتتثال ستتمات مساستتية للتتذا القلتتا فتت وتتل التلتتمر
التينملمج السريأل .يما م التلمر اليبير الذي شلد حلا الخدمات ،مالمنافستة الشتديدة
بي مختلا مؤسساته ،ميد على ضرمرة تلبيق متبنت المفتاهيم التستميقية لايتادة فعاليتلتا
ميفا تلتتا ،ميتتذا االهتمتتام بمختلتتا المعتتايير التت يعتمتتد عليلتتا المستتتللك فت الحيتتم علتتى
جتتمدة الخدمتتة المقدمتتة لتته الختالفلتتا ع ت تلتتك المستتتعملة ف ت الستتلأل الماديتتة مذلتتك بستتبب
الخصائص الممياة للخدمة.

املطلب األول :مفهوم املؤسسة اخلدمية
للمصمل إلى فلتم دحيتق لستلمك المستتللك مخصمصتياته فت مجتال الختدمات ،البتد
م إعلا نورة عامة حمل المؤسسة الخدمية باعتبارهتا محتمرا مساستيا فت عمليتة تقتديم
الخدمة ،ممفسرا لمختلا العمامل المؤثرة ف هذا السلمك.

أوال :تعريف املؤسسة اخلدمية
لقد عرا الدليل اإلحصتائ الفرنست ستنة  9111المؤسستة علتى منلتا «يتل محتدة
حانمنيتتة متيمنتتة م ت مشتتخاص لبيعيتتي مم معنتتميي يتمتعتتم بحريتتة اتختتاذ القتترارات ف ت
إنتاج السلأل مالخدمات» .1معرفت المؤسسة ميضا بأنلتا «منوممتة احتصتادية ميمنتة مت
مجممعتتة م ت ا شتتخاص مالمستتائل الماديتتة مالت ت يتتتم استتتعماللا إلنتتتاج معتتر

الستتلأل

مالخدمات ف السمق» .2ممنته يتضتل م المؤسستة االحتصتادية هت انتدماج لعتدة عمامتل
تلدا إلنتاج مم تبادل سلأل مخدمات بي معما احتصاديي مهذا فت إلتار حتانمن ممتال
ماجتمتتاع معتتي  ،مضتتم شتترمل احتصتتادية تختلتتا نستتبيا مم ميانيتتا تبعتتا لميتتا مجتتمد
المؤسسة محجم منم النشال الذي تقمم به.
1

- Rudolf Brenneman et Sabine Sépari, Économie d’entreprise, éditions Dunod, Paris, 2001, p22.
- Olivier Torrès-Blay, Économie d’entreprise (Organisation, stratégie et territoire), Economica, Paris,
2000, p72.
2
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مما المؤسسة الخدمية فقد عرفت على منلا «يل مؤسستة يتحتدد غرضتلا فت تقتديم
خدمة للعميل» .1يما عرفت المؤسسة الخدمية بأنلا «هييل متنوم لقتدرات خاصتة لتقتديم
ختتدمات مختلفتتة ا شتتيال ما نتتما » .2ميستتتخلص م ت التعتتريفي الستتابقي م المؤسستتة
الخدميتة هت عبتارة عت نوتام يتيتم مت مجممعتة مت ا شتخاص مالمستائل المنومتة
مالمتفاعلة فيما بينلا إلنتاج حيمة غير مادية إلشبا حاجات مرغبات الابم .

ثانيا :خصائص املؤسسات اخلدمية
تتميا المؤسسة الخدمية بمجممعة م الخصائص مالت استمدتلا م اختالفلتا عت
المؤسسات المنتجة للسلأل المادية الختالا لبيعة الخدمة ع لبيعتة الستلعة ،متتمثتل هتذ
الخصائص فيما يل
 للذ المؤسسات ثقافة خدمية تعتمد على إتبا مدخل شممل ليل ا نشلة المويفية يقتممعلى مجمد مجممعة م ا هداا مالقتيم الماضتحة ،مالنوتر إلتى تلتك ا هتداا علتى منلتا
مهتتداا إستتتراتيجية يجتتب العمتتل علتتى تحقيقلتتا حتتتى ختتالل الفتتترات الصتتعبة ،مم تؤختتذ
جمدة الخدمة على منلا محمر رئيس يجتب الثبتات ماالنتوتام فت تقتديملا بتذات المستتمأ
مت ختالل متدأ ماستأل مت العالحتات مالتفتاعالت التت ترضت مم تفتمق تمحعتات عمتال
المؤسسة ،مم ييم العميل هتم المحتمر الرئيست لحريتلتا ،مم تعمتل علتى بنتا متتدعيم
عالحات مستمرة ف ا جل اللميل مأل عمالئلا ،مالحفاو عليلا3؛
 تتميا المؤسسات الخدمية بحاجتلا المستمرة إلى المعلممات الصحيحة مالمراحبتة الدحيقتةلبيئتلا حتى تستليأل التخليل نشلتلا التسميقية ،بسبب اللبيعة غيتر الملممستة لمنتجاتلتا
ملبيعة العمل التذي تمارسته هتذ المؤسستات مالتت تحتتاج إلتى عمليتات اإلحنتا ميثتر مت
غيرهتا ،مبستبب متا تتميتا بته منتجاتلتا مت إنتتاج متقتديم مانتفتا فت محتت ماحتد مبشتيل
متتابأل4؛
 تقتمم المؤسستات الخدميتة بتحميتل تشتييلة مت المتدخالت الماديتة مغيتر الماديتة إلتىمخرجات غير ملممسة ،ملينلتا محسمستة فت صتمرة خبترات مم تجتارب يمتر بلتا عمتال
 -1محمد توفيق ماضي ،مرجع سابق ،ص .71
 -2عبد السالم أبو قحف ،التسويق وجهة نظر معاصرة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،7111 ،ص .11
 -3سعيد محمد المصري ،إدارة وتسويق األنشطة الخدمية (المفاهيم واإلستراتيجيات) ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2002 ،ص .71
 -4زكي خليل المساعد ،تسويق الخدمات وتطبيقاته ،مرجع سابق ،ص .21
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المؤسسة ،هذ المخرجات حد ترتبل بلا ييانتات ماديتة تتبلتمر مت خالللتا الخدمتة المقدمتة،
إال م هذا ال يعن تحمللا إلى مخرجات مادية1؛
 يمتا تتميتا المؤسستة الخدميتة بتأ عمالئلتا يحصتلم علتى متا يللبمنته مت ختدمات فتمماي إنتاجلا ،بل ميشتاريم محيانتا فت إنتاجلتا مشتارية مباشترة ،مال يميتنلم امتتالك متا
يحصلم عليه م خدمات ،متخاينلتا ماستتلاليلا بتالمعنى االحتصتادي ،باإلضتافة إلتى م
المخرجات الخدمية لتلك المؤسسات يتعذر تنميللا ،فل دائما مت يترة ممتنمعتة حستب متا
يللبه يل عميل مم يل مجممعة م العمال 2؛
 -بعت

المؤسستات الخدميتة تعتار

فيترة التستميق ،نلتا تعتبتر م بعت

التلبيقتات

التسميقية للسلأل ال تتمافق مأل لبيعة ملنتلتا ،يتالمل القانمنيتة ماللبيتة مالتعليميتة ،يمتا م
هؤال يعتبرم منفسلم منتجي ممقدمي للخدمات مليسما مسمحي للا3؛
 العديد م المؤسسات الخدمية ص يرة الحجم حد ال تحتاج للرق التستميق نفستلا يمتا هتممللمب ف المؤسسات المتمسلة ماليبيرة الحجم ،حيتث م العديتد مت ا ستاليب اإلداريتة
مالتسميقية حد ال تتناسب مأل مثل هذ المؤسسات الخدمية الص يرة الحجم.4

ثالثا :مراحل تطور املؤسسة اخلدمية
تمر المؤسسة الخدميتة بمجممعتة مت المراحتل ختالل دمرة حياتلتا يميت تمضتيحلا
فيما يل

5

 .7مرحلة املؤسسة األصل:
متعترا هتذ المرحلتة بمرحلتة البنتا مم التأستيس ،متتعلتق بإيجتاد متحديتد حاجتات
مرغبات جديدة لتلبيتلا م خال ل التنسيق بي مجممعة م المسائل ستما يانتت ماديتة مم
معنمية لتقديم خدمتة جديتدة ،مم خدمتة ممجتمدة مستبقا ،مليت بترييبتة مخصتائص مختلفتة.
ميجتب علتى المؤسستة الخدميتة فت هتذ المرحلتة االلتتاام بإحامتة متمليتد مفلتمم الخدمتة
متحديد مستمأ عرضلا المللمب مم الالام باإلضافة إلى تحديد الفئتات المستتلدفة منوتام
 -1سعيد محمد المصري ،مرجع سابق ،ص .71
 -2سعيد محمد المصري ،المرجع نفسه ،ص .71
 -3هاني حامد الضمور ،مرجع سابق ،ص .11
 -4هاني حامد الضمور ،المرجع نفسه ،ص .11
5
- Dumoulin Christiane et autres, Entreprise de services (7 facteurs clés de réussite), éditions
d’organisation, Paris, 2ème édition, 1993, p160-163.
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اإلنتتاج ممضتعه حيتد التلبيتق داختل المؤسستة .ميتمحتا نجتا هتذ المرحلتة علتى حتدرة
المؤسسة الخدمية على تحديد متلمير ا فيار اإلنتاجية ف صناعة الخدمات.
 .2مرحلة التنظيم العقالني للفروع:
ميتمثل هتدا المؤسستة الخدميتة فت هتذ المرحلتة فت اختبتار التشتييلة مم الصتياغة
التنويمية الت تسمل للا بإعادة إنتاج الخدمتة ا صتلية فت المؤسستة بلريقتة تضتم النمتم
مالمتمثل ف ايادة إنتاج الخدمة ،مالمردمدية المتمثلة ف يسب عمال جدد ،ميجتب علتى
المؤسستة الخدميتة فت هتذ المرحلتة االلتتاام بتنمتيل مختلتا النشتالات اإلنتاجيتة لتستليل
عملية إعادة إنتاج الخدمة ،متحديد معايير الخيارات اإلنتاجية المتاحة ماالحتياجتات الماليتة
للمؤسسة ماختيار مصتادر التمميتل ،باإلضتافة إلتى تحديتد نتم المتمارد البشترية المللمبتة
ف يل محدة م محدات المؤسسة.
 .7مرحلة النمو:
حتد ييتم النمتم ستريعا جتدا فت هتذ المرحلتة ،ممتا يستاعد المؤسستة الخدميتة علتى
تمسيأل حجم نشاللا ،ماالنتقال م سمق محل ص ير إلى ت لية يل التتراب التملن  ،متأل
إميانية استعمال مسائل إعالم ماتصال مخرأ تسمل للتا باستتثمار صتمرتلا بشتيل مفضتل،
يمتا يمثتل تمستيأل النشتال ماالنتشتار الج رافت الستريأل ميتاة حمايتة لتبع

المؤسستات

الخدمية م تقليد منتجاتلا م لرا المؤسسات المنافستة للتا .متتمثتل العناصتر ا ساستية
للذ المرحلة ف اختيار شيل التمميل لت لية نفقات التمسأل مالنمم ،ماختيتار لريقتة النمتم
مالتمسأل المناسبة ،ميذا بنا شبية عمتل فعالتة مت ختالل تتألير المحتدات الجديتدة متحديتد
لرق اإلدارة مالتستيير المناستبة ،باإلضتافة إلتى إنشتا الموتائا ا ساستية للمؤسستة التت
تسمل بتلبيق سياسات المؤسستة ،متتامد محتداتلا المختلفتة بتأنجأل المستائل الالامتة لتقتديم
خدمات بمستمأ عال م الجمدة ماإلبدا .
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 .4مرحلة النضج:

يتسم نشتال المؤسستة الخدميتة في هتذ المرحلتة باالستتقرار ،حيتث يتمحتا نمتم رحتم
معماللا بسبب تشبأل السمق المحلية ماشتتداد المنافستة ،ميصتعب علتى المؤسستة الحصتمل
على عمال جدد مبالتال تمسيأل حصتلا السمحية ،ميصبل م الصعب إنشا مي مؤسسات
جديدة ذات مرمدية ف مسماق ضيقة مم صت يرة جتدا .متماجته المؤسستة الخدميتة فت هتذ
المرحلتة مجممعتة مت المختالر يتالفتمر مإهمتال مراحبتة التيتاليا بدحتة مولتمر تكيليف
إضلففة نلتجة عن غزو أسواق فرعفة مع إميانية ارتفا معدل تاري العمل ا يثتر فعاليتة
نتيجة تخمفلم م تمحا نمم المؤسسة متلمرها ف المستتقبل ،مبالتتال علتى المؤسستة م
تحتفو دائما بقدرتلا على تمسيأل نشاللا متنمعه.
ممتا الشترمل ا ساستية لنمتم المؤسستة بنجتا فت هتذ المرحلتة فتتمثتل فت تلتمير
سياستلا التسميقية ماالتصالية لتحافو على عمالئلا ،مالتميا ف عتر

ختدماتلا مت مجتل

التصدي للمنافسة ،إضتافة إلتى القتدرة علتى التجديتد متلتمير ختدماتلا متنميعلتا ماالختيتار
ا مثل لالستثمارات ،ماستعمال مممال المؤسسة بأفضل لريقة ممينة ف هذ المرحلة إلى
جانب االهتمام بإدارة متسيير اإللارات الدائمة للمؤسسة.
 .1مرحلة االحندار:
بعتد مترمر المؤسستة الخدميتة بالمراحتل ا ربعتة الستابقة هنتاك احتمتال دخمللتا فت
مرحلة االنحتدار مالتت يميت م تتفاداهتا إذا متا التامتت المؤسستة بالتعليمتات التماردة فت
المراحل ا ربعتة الستابقة .ميميت إعتادة تجديتد نشتال المؤسستة الخدميتة ممستاعدتلا علتى
االستمرار ع لريتق إعتادة إدختال تعتديالت جديتدة علتى الخدمتة ،مم عت لريتق تلتمير
ختدمات جديتدة مت ختالل إنشتا سلستلة ختدمات متياملتة ممجلتة لتنفس العمتال  ،محاملتة
تيييا الخدمات ا ساسية للمؤسسة مأل مسماق جديدة ،ماحترا خدمات جديدة لفئتات معينتة
م العمال .
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املطلب الثاني :دراسة سلوك املستهلك
لقد حويت دراسة السلمك اإلنسان باهتمام يبير منذ القديم مذلك هميته مت حيتث
محاملة التعرا عليه مالمحما على العمامتل المتؤثرة فيته ،ذلتك

ستلمك ا فتراد يتتأثر

بعمامتتل عديتتدة يتفتتامت تأثيرهتتا بتتاختالا هتتذ العمامتتل نتيجتتة اختتتالا التتدمل مالمنتتالق
ما جناس مالعادات مالتقاليد مالقماني ما عراا مالحضارات مغيرها م العمامتل .لقتد
مصبل سلمك المستللك يمثل نقلة ملمة لمختلا ا نشلة اإلنتاجيتة مالتستميقية ما نشتلة
ا خرأ ف المنومات .يما مصبل نجا هذ المؤسسات مرتبلا بمتدأ حتدرتلا علتى تلبيتة
الحاجات مالرغبات المتعددة مالمتنمعة مالمت يرة بسرعة للمستللك متحقيق الرضا له.1

أوال :االجتاه النظري لسلوك املستهلك
يعتبر سلمك المستللك ا ستاس التذي يجتب اعتمتاد فت فلتم العمليتة التستميقية بنتا ا
على النور إلى لالب الخدمة مم السلعة على منه مجممعتة مت الحاجتات مالرغبتات القابلتة
لإلشبا ممجممعة م ا فعال مردمد ا فعتال مالقترارات غيتر المباشترة ،ملتيس يمصتدر
للمال .لذلك البد مت المحتما علتى المحتددات الحقيقيتة لشخصتية هتذا المستتللك فت ضتم
تفاعالتلا مأل مختلا المت يرات الممجمدة ف المجتمأل.
 .7مفاهيم حول سلوك املستهلك:
حبل التلرق إلى مفلمم سلمك المستللك البد م اإلشارة إلى مفلمم يتل مت الستلمك
مالمستللك.
فالسلمك اإلنسان هم «يل استجابة لفوية مم حريية للمؤثرات الداخلية مالخارجيتة
الت يماجللا الفرد ،مالت يسعى مت خالللتا إلتى تحقيتق تماانته البيئت » .2ميترأ التبع
م السلمك هم «جميأل ا فعال مالتصرفات المباشرة مغيتر المباشترة التت يأتيلتا ميقتمم
بلا ا فراد م مجل التييا مأل متللبات البيئة مالحياة المحيلة بلم».3

 -1محمود جاسم الصميدعي وبشير عباس العالق ،مبادئ التسويق ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2002 ،ص.241
 -2محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف ،سلوك المستهلك ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،األردن ،2002 ،ص .71
 -3محمد صالح المؤذن ،سلوك المستهلك ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،7111 ،ص .24
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مهنتتاك م ت اعتبتتر المستتتللك بأنتته «الشتتخص التتذي يشتتتري ستتلعة مم عتتدة ستتلأل
مخدمات م المنتج مم المما » .1ميستخدم مصللل مستللك عادة لمصا إمتا المستتللك
الفردي مم المؤسسات .2مما سلمك المستللك فقتد عترا بأنته «دراستة مجمتم تصترفات
ا فراد المرتبلة مباشرة بالشرا  ،ماستخدام المنتجات االحتصادية مالخدمات مالتت تضتم
ف نفس المحت عملية اتخاذ القرار الشرائ  ،الذي يسبق ميتمم هذ التصرفات».3
 .7.7أهمية دراسة سلوك املستهلك:

يعتبتر المستتللك العنصتر الملتم فت العمليتة التستميقية ،باعتبتار يمثتل نقلتة البدايتة
لتخليل السياسات مصياغة االستتراتيجيات التستميقية للمؤسستة ،حيتث م معرفتة حاجتات
مرغبات ممذماق مإميانتات المستتلليي الشترائية ممتر ضترمري إلنتتاج متا يميت تستميقه.
ميرجأل السبب ف إعلا المستللك مهمية يبيرة إلى التلمر التينملمج اللائل ميذا ايتادة
حدة المنافستة نتيجتة االنفتتا االحتصتادي العتالم  ،متا تملتد عنته تتمفر البتدائل المتاحتة مت
الستلأل مالختدمات ،مهتم متا مدأ بالمؤسستات إلتى البحتث عت الفترص التستميقية مت مجتل
البقا ماالستتمرار فت الستمق ميتذا النمتم مايتادة الحصتة الستمحية ،مهتذا ال يتتأتى إال مت
ختالل دراستة ستلمك المستتللك ممختلتا العمامتل المتؤثرة فيته ،ممت ثتم إنتتاج الستلأل
مالختدمات التت تتمافتق متأل الحاجتات مالرغبتات مالقتدرات الشترائية للمستتلليي  ،ميتذا
مضأل مايج تسميق خاص ليل شريحة م المستلليي تيم متجانسة نسبيا.

 لفظ المستهلك المستخدم في هذا الفصل نعني به المستهلك األخير.
- Claude Demeure, Marketing, éditions Dalloz, Paris, 4 ème édition, 2003, p29.
 -2عبد العزيز حسن أمين ،استراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرين ،دار قباء للنشر والتوزيع ،مصر ،2000 ،ص .727
3
- Philip Kotler et autres, Le marketing de la théorie à la pratique, éditions Gaëtan Morin, Québec,
Canada, 1991, p62.
1
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ميمي تمضيل مهمية دراسة سلمك المستللك فيما يل
 .1.1.1بالنسبة للمستهلك:

دراستتة ستتلمك المستتتللك عامتتة تستتاعد المستتتلليي فتت تفلتتم حتتراراتلم الشتترائية
ماالستلاليية ف التعرا على الدمافأل ما سباب اليامنة خلا هتذ القترارات متيستر للتم
تحديد ما يريدم الحصمل عليه مييا يحصلم عليه مم مي .1
 .2.1.1بالنسبة للباحث:

تستتاعد دراستتة ستتلمك المستتتللك الباحتتث فت فلتتم العالحتتة بتتي

العمامتتل البيئيتتة

مالشخصية مم النفسية الت تتؤدي مجتمعتة إلتى التتأثير فت ستلمك المستتللك متدفعته إلتى
اتخاذ تصرا معي  ،مفلم ستلمك اإلنستا يعلتم باعتبتار ستلمك المستتللك هتم جتا مت
السلمك اإلنسان العام.2
 .3.1.1بالنسبة لرجال التسويق:

تمي دراسة سلمك المستللك رجال التسميق مت تصتميم االستتراتيجيات التستميقية
التت ال تتتم بتدم المصتمل إلتى التتفلم اليامتل لستلمك المستتللك ،مفلتم لمتاذا ممتتى يتتم
القرار م حبل المستللك مالتعرا على منما السلمك االستلالي مالشرائ للمستلليي ،
مفلم مدراسة المؤشرات على هذا السلمك مبالتال تتدعيم مريتا المؤسستة التنافست فت
السمق.3
 .4.1.1بالنسبة للمؤسسات:

تساعد دراسة سلمك المستللك المؤسستات فت ايتشتاا الفترص التستميقية المتاحتة
مماملتا فت الستمق بلتدا تحقيتق التييتا بينلتا مبتي المحتيل يتقتديم منتجتات جديتدة مم
إيجاد استخدامات جديدة ف مسماحلا الحالية .متساعد هذ الدراسة ميضا ف تقسيم الستمق
متجائتته متقييمته ماختيتار القلاعتات المربحتة بلتدا استتلدافلا .يمتا م نتتائج دراستات
سلمك المستللك تساهم ف تخلتيل متا يجتب إنتاجته يمتا منمعتا ،بلتدا إرضتا حاجتات
 -1علي فالح الزعبي ،مبادئ وأساليب التسويق (مدخل منهجي ،تطبيقي) ،مرجع سابق ،ص .720
 -2عنابي بن عيسى ،سلوك المستهلك (عوامل التأثير النفسية) ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2007 ،ص .22
 -3أحمددد علددي سددليمان ،سددلوك المسددتهلك (بددين النظريددة والتطبيددق) ،اإلدارة العامددة للطباعددة والنشددر ،المملكددة العربيددة السددعودية،2000 ،
ص.21
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مرغبات المستلليي مفق إميانياتلم ممذماحلم .يما تسمل دراسة سلمك المستللك بتصميم
الممحتأل التنافست مالمتميتا لمنتجتات المؤسستة عت لريتق الفلتم اليامتل مالتدحيق لستلمك
حلاعلتتتا المستتتتلدا .مميضتتتا مستتتايرة الت يتتترات مالتلتتتمرات التتتت تلتتترم علتتتى حاجتتتات
المستتتلليي حصتتتد االستتتتجابة الستتتريعة لتلتتتك الت يتترات متلتتتمير المنتجتتتات التتتت تقتتتدملا
المنومة لابائنلا متحسي الخدمات المصاحبة للا.1
 .2.7أسباب االهتمام بدراسة سلوك املستهلك:

تتمثل مسباب االهتمام بدراسة سلمك المستللك فيما يل

2

 .1.2.1طبيعة العملية االقتصادية :حيث تتيم العمليتة االحتصتادية مت منتتج يبتدم باستتثمار
ممماله بلدا الربل ،ممستللك يلتدا للحصتمل علتى الستلأل مالختدمات التت ينتجلتا هتذا
المنتج ملت يتحقتق هتدا هتذا المنتتج إال ببيتأل ستلعته للتذا المستتللك ،مبالتتال ال بتد مت
التعرا علتى متا يحتاجته هتذا المستتللك باستتمرار لتلبيتة حاجتته متحقيتق مهتداا المنتتج
المتمثلة ف الربل.
 .2.2.1انتشار وتقبلل املفهلوم التسلويقي :حيتث يعتمتد المفلتمم التستميق مساستا علتى تحديتد
رغبتات المستتلليي مإشتباعلا مبالتتال فلتم يبتدم بتحديتد االحتياجتات الحاليتة مالمرتقبتة
للمستتلليي متحديتد البترامج التستميقية مالمنتجتات الالامتة إلشتبا

هتذ الحاجتات،

فالتسميق يبدم بالمستللك مينتل إليه.
 .3.2.1ارتفاع معدالت فشل املنتجلات :نتيجتة للتلتمر الفنت الستريأل ماشتتداد المنافستة علتى
جذب مستلليي جدد مت ير نورة المستللك للسلأل مالخدمات ،مالنور إليلا علتى منلتا متا
تؤديه م إشبا مليس مجرد مماصفات فنية ،فإ هتذا يلته مدأ إلتى ارتفتا معتدل فشتل
هتذ المنتجتات خاصتة الجديتدة منلتا ،ملتقلتيص هتذا المعتدل ال بتد مت دراستة ستلمك
المستللك.

 -1علي فالح الزعبي ،مبادئ وأساليب التسويق (مدخل منهجي ،تطبيقي) ،مرجع سابق ،ص .771
 -2أيمن علي عمر ،قراءات في سلوك المستهلك ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2002 ،ص .27-20
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 .4.2.1عوامل أخرى تتعلق بالبيئة :مالمتمثلة ف ايادة عدد السيا مالتحرك الج راف للم
مارتفتا مستتمأ التدخل المتتا للتصترا ،باإلضتافة إلتى التلتمر التينملتمج
مارتفا مستمأ التعليم ،مت يتر بعت

الستريأل

العتادات االجتماعيتة مايتادة ممحتات الفترا  ،ميتذا

ايادة االهتمام بحماية المستللك.
 .5.2.1تزايد اخلدمات وتنوعها :إ خصائص الختدمات يمنلتا غيتر ملممستة يقتضت تتمفر
معلممات شبه مؤيدة على المدريات الحسية للمستلليي ماتجاهاتلم ممذماحلم.
 .6.2.1تقلدم األسلاليب اإلحصلائية :مدأ تقتدم ا ستاليب اإلحصتائية مالتلتمر المستتمر فت
مساليب جمتأل ممعالجتة المعلممتات إلتى تستليل تحليتل يافتة البيانتات المنشتمرة ما ملميتة
المرتبلة بدراسة سلمك المستللك.
 .7.2.1االهتمام املتزايد حبركلات محايلة املسلتهلك :مدأ نمتم حريتات حمايتة المستتللك فت
العالم إلى مجمد حاجة ملحة لفلم ييا يتخذ المستلليم حرارات الشرا مأل تحديتد يافتة
العمامل المؤثرة فيلا .فجمعيتات حمايتة المستتللك فت العديتد مت التدمل تبتذل مجلتمدات
يبيرة م مجل حماية المستللك م حراراته ع لريق إرشاد متمعيتته حتمل المنتجتات
مييفية استلاليلا باإلضافة إلى حمايته م ال ير(المنتجي ) مت ختالل التدفا عنته معت
حضايا م مجل حياة مفضل.
 .8.2.1احلاجة املتزايلد للدخول األسلوا اخلارجيلة :تفلنتت معوتم المؤسستات اليتمم هميتة
الدخمل إلى ا سماق الخارجية ،إال م ذلتك ال يتحقتق إال عت لريتق معرفتة المستتلليي
المستلدفي ف هذ ا سماق ،فم مهم مسباب فشل المؤسسات فت هتذا المجتال هتم عتدم
تمفر بيانات يافية مدحيقة ع ا سماق المستلدفة.
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 .2خصائص سلوك املستهلك:

تتفتتتق دمافتتتأل ستتتلمك المستتتتلليي متصتتترفاتلم فتتت الخصتتتائص مالمميتتتاات العامتتتة
للسلمك اإلنسان  ،مم مهملا

1

 .1.2سلوك املستهلك هو سلوك دوافع وحوافز :إ يل تصرا إنسان البد م ييم مرا دافأل
مم سبب ،إذ ال يمي م ييم هناك سلمك مم تصرا بشري م غير ذلك.
 .2.2سلوك املستهلك ناتج عن عد أسباب :إ سلمك المستللك نادرا ما ييتم نتيجتة لتدافأل مم
ستبب ماحتد ،بتل هتم فت مغلتب الحتاالت محصتلة دمافتأل ممستباب يتضتافر بعضتلا متأل
بع

 ،مم يتنافر بعضلا م البع

اآلخر.

 .3.2سدلوك المسدتهلك هدو سدلوك هدادف :بمعنتى منته ممجته لتحقيتق هتدا مم مهتداا معينتة،
مبالتال فال يمي تصمر سلمك دم هدا.
 .4.2سللوك املسلتهلك حيتلوي عللجم وموعلة أنشلطة :يتضتم ستلمك المستتللك مجممعتة مت
ا نشلة مالتصرفات الت يقدم عليلا المستللك فت يتل مرحلتة مت عمليتة اتختاذ القترار
الشترائ مالمتمثلتة فت البحتث عت الستلأل مالختدمات التت تشتبأل حاجاتته مرغباتته مفت
القيام بتقييملا مالحصمل عليلا مم ثم استخداملا مالتخلص منلا.
 .7العوامل املؤثر يف سلوك املستهلك:
يتعر

المستللك إلى جملة م العمامل الت تؤثر ف تصرفاته متمجه ستلميه نحتم

ما هتم ملترم مت ستلأل مختدمات ،غيتر منته ال يمجتد اتفتاق حتمل تقستيم العمامتل المتؤثرة
علتى ستلمك المستتللك ،بحيتث تتتداخل تبعتا للبيعتة الفترد مخلفيتته الثقافيتة ماالجتماعيتة
مالذاتية ،فضال ع لبيعة السمق الت يتعامل معلتا .ميميت اإلشتارة إلتى م هنتاك نتمعي
مت المتؤثرات التت

تتترك بصتماتلا علتى ستلمك المستتللك مهت

المتؤثرات الداخليتة

مالمؤثرات الخارجية .بينما هنالتك مت يقستم نفتس العمامتل إلتى ثالثتة مجممعتات رئيستية
مه :

 -1عنابي بن عيسى ،مرجع سابق ،ص .72-74
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 .7.7العوامل االجتماعية والثقافية:

للعمامتل االجتماعيتة دمر ملتم فت التتأثير علتى ستلمك المستتللك ،حيتث م مغلتب
حاجات الفترد نشتأت متتدعمت ،متتم تحديتد خلمللتا العريضتة مت ختالل المجتمتأل التذي
يعيش فيه .يما م اللريقة الت يحامل م خالللا الفترد استتثمار حاجاتته العامتة لالنتمتا
للرفاهية متحقيق الذات ،مرتبلة بالجماعة االجتماعية التت ينتمت إليلتا .مت هتذ الناحيتة
فإ يل فترد ينتمت إلتى عتدد مت الجماعتات االجتماعيتة مثتل مجممعتة ثقافيتة ملنيتة ،مم
لبقة اجتماعية ،مم جماعة دينية ،مبالتأييد إلى عائلة ،ميل ماحد م هذ الجماعات عتادة
ما ييم حامال لقيم ممعايير يثيرا ما يستخدملا الفرد.1
مم ميثر العمامل االجتماعية مالثقافية تأثيرا على سلمك المستللك ما يل
 .1.1.3اجلماعات املرجعية:

لقتد عرفتت الجماعتة المرجعيتة علتى منلتا «مجممعتة ا فتراد التذي يشتتريم فت
معتقتدات ممنمتال ستلميية معينتة ييتم للتا تتأثير علتى مفتراد آختري مت ناحيتة الممحتا
مالقترارات االستتلاليية» .2محتد تيتم هتذ الجماعتات المرجعيتة التت يتتأثر بلتا الفترد
جماعات مملية يا صدحا مامال العمل ،مم جماعتات ثانميتة يالجمعيتات مالنتمادي التت
ينتم إليلا .3ميمي تقسيم الجماعات المرجعية إلى ثالثة تقسيمات مساسية يما يل

4

 -اجلماعات الرمسية واجلماعات غري الرمسية:

تعتبر الجماعتات الرستمية تلتك الجماعتات التت تتميتا بتالتنويم ،متستير مفتق متنلج
ممهتداا محتددة ،بحيتث تتميتا بالرستمية يتل الجماعتات التت

لتديلا معضتا مرئتيس

مستيرتيرة مممتي الصتندمق باإلضتافة إلتى اجتماعاتلتا بصتفة منتومتة ،مستعيلا لتحقيتق
مهتداا مستلرة مستبقا يجمعيتات حمايتة البيئتة مغيرهتا ،بينمتا تمصتا ب يتر الرستمية
الجماعات الت ال تنلمي تحت إلار نوام  ،بحيتث ال تتتم لقا اتلتا بصتفة رستمية ملتيس
لديلا مهداا محددة يالتقا بع

المتقاعدي متنويملم لرحالت ،متعتبر الجماعات غيتر

الرسمية ا يثر تأثيرا على سلمك الفرد.
1

- Denis Lindon, Le marketing, éditions Nathan, Paris, 3ème édition, 1994, p37.
 -2محمد الباشا وآخرون ،مبادئ التسويق الحديثة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن ،2000 ،ص .41
3
- Philip Kotler et autres, Marketing management, Op Cit, p197.
 -4أحمد الغدير ورشاد الساعد ،سلوك المستهلك ،دار زهران للنشر والتوزيع ،األردن ،7111 ،ص .710
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 -اجلماعات األولية واجلماعات الثانوية:

تمصا بالجماعتات ا مليتة تلتك الجماعتات التت ييتم اتصتال الفترد بلتا لفتترات
متيررة مييم رميلا ملمتا بالنستبة إليته مثتل ا هتل ،ا صتدحا مالتامال  .ممتا الجماعتات
الثانمية فل الجماعات الت ييم اتصال الفرد بلا لفترات متقلعة مال ييم رميلا دائما
ملما بالنسبة له ،مثل الجمعيات ،النمادي مغيرها.
 -اجلماعات الكبري واجلماعات الصغري :

يتم هذا التصنيا مساسا باالعتماد علتى عتدد مفتراد الجماعتة بحيتث يتتم تحديتد الحتد
ا على للجماعة مالحد ا دنى للجماعة اليبيترة محتد يتتم اتختاذ عتدد ا فتراد التذي يتعترا
عليلم الفرد ف الجماعة يمقياس لتحديد حجملا.
 .2.1.3األسر :

لقتد عرفتت ا سترة بأنلتا «محتدة اجتماعيتة تتتألا مت عتدد مت ا فتراد ،تتربللم
عالحات مسرية مختلفة يعيشم فت منتال معترما ممحتدد ،يتفتاعلم متأل بعضتلم إلشتبا
حاجاتلم المشترية مالشخصية» .1متعتبر ا سترة ميثتر الجماعتات تفتاعال عضتائلا فيمتا
بينلم فتأثير ا سترة علتى القتيم ماالتجاهتات ممنمتال الشترا لأفتراد ممتر ال يميت تجاهلته
فالعديد م ا فراد يتبعم نفس ا نمتال االستتلاليية الستائدة علتى مستتمأ ا سترة ،ميعتد
تحليتتتل ا دمار التتتت يلعبلتتتا مفتتتراد ا ستتترة متتت المبتتتادري بشتتترا الستتتلعة مالمتتتؤثري
مالمشتري مالمستعملي للسلعة ممتخذي لقرار الشرا ملم خاصة بالنسبة لتدمر اإلعتال
ليشمل الترييا النسب ليل مفراد ا سرة.2

 -1كاسر نصر المنصور ،سلوك المستهلك (مدخل اإلعالن) ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2002 ،ص .270
 -2زاهر عبد الرحيم عاطف ،تسويق الخدمات ،مرجع سابق ،ص .711
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 .3.1.3الطبقات االجتماعية:

يقد عرفت اللبقتة االجتماعيتة علتى منلتا «اللبقتة التت تضتم مفتراد مجتمعتي فيمتا
بينلم بلريقة رسمية مم غير رسمية ميتقاسمم نفتس التمحعتات» 1.فاللبقتات االجتماعيتة
تتماجد ف يل المجتمعات اإلنسانية تقريبا ،لي يختلا ارتبال مفراد يل لبقة مت مجتمتأل
آلخر .فقد ييم االرتبال بي مفراد اللبقة حميا بحيث ال يستليأل الفترد االنتقتال مت لبقتة
إلى مخرأ ،محد تيم محددات هذا االرتبال مرنة بحيث يستليأل الفرد االنتقتال مت لبقتة
إلى مخرأ إذا تتمفرت فيته شترمل معينتة .ميختلتا الستلمك االستتلالي بتاختالا اللبقتة
االجتماعية الت ينتم إليلا الفرد ،فلم يختار السلأل مالمنتجات الت تتال م متأل لبقتته مت
حيث السعر مالنمعية مالعالمة ،ميذا مماي التسمق الت تتناسب مأل مستما .2
 .4.1.3الثقافة:

يقيد عرفيت ايققلفية عين أن يل« :متايج مت القتيم ،ا فيتار ماالتجاهتات مم الرمتما
مالممضتمعات التت تتم تلميرهتا مإتباعلتا بماستلة إحتدأ ا متم» ،3يمتا عرفتت الثقافتة
ميضا بأنلا «مجممعة المعارا مالمعتقدات ،المعايير مالقيم ،التقاليد التت يتحصتل عليلتا
الفرد نتيجة انتما للذا مم ذلك المجتمأل» .4متعتبتر الثقافتة برمجتة ذهنيتة جماعيتة تتترجم
مت ختالل تصترفات متوتاهرات ،ملقتمس معينتة .يمتا تلعتب الثقافتة دمرا جتد هتام فت
التأثير على سلمك المستللك ،يم هذا ا خير يستند على ثقافته ف اختيار سلميه.
مما تجدر اإلشارة إليه هم م الثقافة ليست ثابتة مدائمة ،إنما هت حابلتة للت ييتر مت
يتمم آلختر ،متتقبتل التعتديل ،لتتتال م متأل التلتمرات ،ممتا يتللتب مختذ هتذ النقتال بعتي
االعتبار م لرا المختصي .

1

- Michael Solomon, Comportement du consommateur, Pearson Education, France, 6ème édition, 2005,
p425.
 -2ناجي معال ورائف توفيق ،أصول التسويق (مدخل تحليلي) ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة الثالثة ،2001 ،ص .11
 -3محمد أمين السيد علي ،أسس التسويق ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،األردن ،2000 ،ص .744
4
- Denis Darpy et Pierre Volle, Comportement du consommateur (concepts et outils), éditions Dunod,
Paris, 2ème édition, 2007, p249.
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 .2.7العوامل االقتصادية:

إضتافة إلتى العمامتل االجتماعيتة مالثقافيتة مالتت تتؤثر فت ستلمك المستتللك ،متعتد
دافعا نحم احتنا سلعة دم ا خرأ ،فإنه ال يمي إهمال العمامل االحتصادية التت تعتبتر
حيتدا يجتب م ال يتجتاما المستتللك ،إذ يستتند النمتمذج االحتصتادي فت تفستير الستلمك
االستلالي على م الفرد يتصرا برشد معقالنية ،مي فت حتدمد متا تستمل بته إميانياتته
االحتصادية.1
متتمثل العمامل االحتصادية المؤثرة على سلمك المستللك فيما يل :
 .1.2.3الدخل:

يعتبر الدخل التذي تحصتل عليته ا سترة ما فتراد مت القتمأ ا ساستية ذات التتأثير
باالستلالك ،فف المدأ اللميل يتضل م مجمم ما يحصل عليه هؤال م دخمل يحتدد
المقتتتدار اليلتتت للستتتلأل مالختتتدمات التتتت يستتتتلليمنلا .مالفتتترد ييتتتم محتتتدمد االستتتتلالك
بمحدمديتتة دخلتته ،يمتتا م لبيعتتة الللتتب منتتم االستتتلالك يتحتتدد إلتتى درجتتة يبيتترة مفتتق
مقدار الدخل الذي يمي اإلنفاق منه مهم ما يللق عليه مصللل الدخل الصاف .2
 .2.2.3املهنة:

تعتبر الملنة الت يش للا الشخص م العمامتل المتؤثرة علتى حترار الشترائ ميتذا
نمعية المشتريات الت يقتنيلا الشخص ،باإلضافة إلى م نم الملنتة حتد يخلتق مشتتريات
متعتددة لتم ييت المستتللك بحاجتة إليلتا مت حبتل ،يمتا م بعت

المؤسستات تقتمم بتمجيته

منتجاتلا لمل معينة ممحددة.3

 -1نعيم العبد عاشور ورشيد نمر العودة ،مبادئ التسويق ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،األردن ،2007 ،ص .41
 -2محمود جاسم الصميدعي وبشير عباس العالق ،أساسيات التسويق الشامل والمتكامل ،مرجع سابق ،ص.771
3
- Philip Kotler et autres, Marketing management, Op Cit, p202.
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 .7.7العوامل النفسية:

تمثتل العمامتل النفستية مم الشخصتية تلتك العمامتل المتعلقتة بالمستتللك فت حتد ذاتته
مهت مجممعتة مت العمامتل تتفاعتل معتا متتؤثر فيته ،مهت عديتدة ممتنمعتة ،مهت علتى
العمتمم متؤثرات فرديتة ،مرغتم صتعمبة حياستلا متحديتدها ،ماختالفلتا مت مستتللك آلختر
يمنلا مرتبلة بالجانب النفس  ،إال منلا تعتبر م مهم المؤثرات على سلمك المستللك.
متنقسم العمامل النفسية المؤثرة على سلمك المستللك إلى العناصر التالية
 .1.3.3احلاجات والدوافع:

تمثتل الحاجتات الرييتاة ا ساستية للمفلتمم الحتديث للتستميق ،حيتث م المؤسستات
تخلل سياساتلا متصيغ استراتيجياتلا التسميقية انلالحا م هذ الحاجات ،يما م ما ينتتج
م سلأل مخدمات هم م مجل إشبا تلك الحاجات .تختلا دمافأل ممهداا الشرا مت فترد
آلخر ،مللفرد نفسه ف الورما المت يرة ،مبالتال يعتبر التعرا علتى دمافتأل المستتلليي
ملم جدا بالنسبة لرجال التسميق ف المؤسسة.
 .7.7.7.7احلاجات:

عرفت الحاجة على منلا «الشعمر بالنقص مم العما لشت
العتما يتدفأل الفترد

معتي  ،مهتذا التنقص مم

يستلك مستليا يحتامل مت خاللته ستد هتذا التنقص مم إشتبا هتذ

الحاجة».1
ميعتبر عالم النفس مبراهام ماسلم 2م مبرا اليتاب الذي تلرحما لممضم حاجتات
اإلنستا  ،حيتث يترأ ماستلم بتأ الحاجتات التت تتدفأل الشتخص للقيتام بتصترا مم ستلمك
معي  ،ه تلتك الحاجتات غيتر المشتبعة ،لتذلك يستعى المختصتم فت مجتال التستميق إلتى
دعم متحفيا ممحاملة إشبا هذ الحاجات.

 -1أحمد ماهر ،السلوك التنظيمي (مدخل بناء المهارات) ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .771
- Philip Kotler et autres, Marketing management, Op Cit, p52.

2
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ميعبتر ماستلم علتى تسلستل الحاجتات اإلنستانية بحيتث يترأ م ليتل فترد حاجتات
عديدة ليست للا نفس ا همية مبالتال يمي م تيم متسلستلة ،فيبحتث الفترد عت إشتبا
الحاجتة التت تبتدم لته ملمتة ميثتر ،مبمجترد إشتبا هتذ الحاجتة يستعى الفترد إلتى إشتبا
الحاجة الممالية الت تبدم له ذات مهمية ميثر.1
 .2.7.7.7الدوافع:

تعتبر دراسة التدمافأل مت المجتاالت ا ساستية فت دراستة ستلمك المستتللك ،بلتدا
التعرا على مسباب اختالا ا فراد فيمتا بيتنلم فت ستلميلم متصترفاتلم ،متعبتر التدمافأل
ع عمامل داخلية لدأ الفرد تتدفعلا متحريلتا الحاجتات فتمجته متنستق ستلمك الفترد إلتى
انتلتتاج ستتلمك معتتي  ،ممت ثتتم فعلتتى رجتتال التستتميق دراستتة متفلتتم التتدمافأل التت تمصتتل
المستللك إلى اتخاذ حرار معي للشرا  .2متنقسم هذ الدمافأل إلى

3

 دمافتأل الشترا ا مليتة مدمافتأل الشترا االنتقائيتة تعمتل التدمافأل ا مليتة علتى دفتأل الفتردللقيام بشرا منتج معي م مجل إشبا حاجتة معينتة ب ت
الخدميتة مب ت

النوتر عت العالمتة الستلعية مم

النوتر يتذلك عت المتجتر التذي ستما يقتنت منته المنتتج .ممتا التدمافأل

االنتقائيتة فلت التت تتدفأل الفترد لتفضتيل عالمتة دم ا خترأ الحتمائلتا علتى خصتائص
تناسبه.
 دمافأل التعامل تقمم دمافأل التعامل بتدفأل الفترد لتفضتيل متجتر الحتنتا منتجته مم منتجاتتهدم المتتتاجر ا ختترأ ،مذلتتك لتتتمفر علتتى بع ت

المعتتايير الت ت يراهتتا المستتتللك ملمتتة

للتعامل معه يشلرة المحل مم حس تعامل رجال البيأل.
 دمافأل الشرا العقالنية مدمافتأل الشترا العالفيتة :فت حتي فتإ دمافتأل الشترا العقالنيتةتيتم مبنيتة علتى دراستة مستبقة ضتم مملميتات الشترا للفترد مبمتا يتفتق متأل إمياناتته
مممارد  .مما الدمافأل العالفية فل الت تتدفأل الفترد للشترا بتدم تخلتيل مبتدم مراعتاة
مملمياته الشرائية.

1

- Philip Kotler et autres, Marketing management, Op cit, p52.
 -2زاهر عبد الرحيم عاطف ،تسويق الخدمات ،مرجع سابق ،ص .711
 -3محمود جاسم الصميدعي وبشير عباس العالق ،أساسيات التسويق الشامل والمتكامل ،مرجع سابق ،ص ص .721-722
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 .2.3.3اإلدراك:

لقتد عترا اإلدراك علتى منته «تلتك الصتمرة التت

ييمنلتا المستتللك عت العتالم

الخارج مم البيئة المحيلة به ،مهم عملية اختيار متنوتيم متفستير لمنبته متا مم للمعلممتات
مم لإلشتارات التت تردنتا عت لريتق الحتماس ،مإعلتا هتذا المنبته معنتى ممضتعه فت
صمرة ماضحة تميتا عت بقيتة ا شتيا » .1معترا اإلدراك مت مجلتة النوتر التستميقية
بأنه «العملية الت تشيل انلباعات ذهنية لمؤثر معي داخل حدمد معرفة المستللك».2
يتضتل ممتا ستبق م اإلدراك مت العمامتل النفستية المتؤثرة فت
متصرفاته ،فتالفرد يتعتر

ستلمك المستتللك

فت حياتته اليمميتة إلتى يتم هائتل مت المنبلتات ،مليت عنتدما

يرغب بشرا منتج معي فإنه يقتمم باستتقبال ماختيتار المنبته المناستب ،مجمتأل المعلممتات
اليافية بعد تحليللتا مترتيبلتا متصتنيفلا مالتت علتى ضتمئلا يقتمم باتختاذ حترار الشترائ .
معلى هذا ا ساس يسعى رجال التسميق ف المؤسسة إلى محاملة التعترا علتى متدريات
المستتلليي نحتم منتجاتلتا ميتذا منتجتات المنافستي  ،ممت ثتم تخلتيل سياستاتلا مصتياغة
استراتيجياتلا الترميجية الت تؤدي بالمستلليي إلى تيمي إدراك ايجاب ع منتجاتلا.
 .3.3.3الشخصية:

إ االهتمتتتام بدراستتتة شخصتتتية المستتتتللك إنمتتتا يرجتتتأل إلتتتى م الشخصتتتية تعيتتتس
اختالفتتات ا فتتراد ف ت الستتلمك بتتاختالفلم ف ت درجتتة استتتجابتلم لمتتؤثرات متشتتابلة تبعتتا
للميتاات الشخصتية التت يتمتعتم بلتا .ملقتد عرفتت الشخصتية بأنلتا «تنوتيم خصتائص
السلمك المرتبلة بيل فترد» .3معرفتت ميضتا علتى منلتا «مجممعتة الخصتائص النفستية
الممياة مالت تمجد رد فعتل مستتقر ممتتالئم متأل المحتيل» .4مللتذا يتمل رجتال التستميق
ف المؤسسات مهمية بال ة لعنصر الشخصتية مت ختالل مختلتا الدراستات التت يقممتم
بلا باعتبارها تلعب دمرا باراا ف التأثير على تصرفات مسلمك المستلليي .

1

- Claude Demeure, Marketing, éditions Dalloz, Paris, 3ème édition, 2001, p31.
 -2زاهر عبد الرحيم عاطف ،مفاهيم تسويقية حديثة ،دار الراية للنشر والتوزيع ،األردن ،2001 ،ص .214
3
- Luc Marcenac et autres, Stratégies publicitaires (De l'étude marketing au choix des medias), éditions
Bréal, Paris, 5ème édition, 2002, p55.
4
- Denis Darpy et Pierre Volle, Op Cit, p205.
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 .4.3.3التعلم:

لقد مصبل للتعلم مهمية يبيرة فت فلتم متفستير ستلمك المستتلليي باعتبتار عنصترا
مساسيا للتمصل إلتى فلتم علمت صتحيل لمحتددات ستلمك المستتللك متصترفاته الشترائية.
ميتعلتتق التتتعلم بعمليتتة الحصتتمل علتتى المعلممتتات مالخبتترات المختلفتتة نتيجتتة للتعتتر
لمماحا متشابلة .محد عرا التعلم على منه «الت يرات ف المماحا مستلمك الفترد نتيجتة
للتجارب السابقة» .1مهنتاك مت عترا التتعلم بأنته «ت ييتر دائتم فت المعرفتة مم الستلمك
يحدث نتيجة للتدرب مم الخبرة مم الدراستة» .2ممت ختالل التعتريفي الستابقي يتضتل م
سلمك ا فراد ميتسب بالتعلم ،مم التعلم ييم نتيجة الخبترة مالتجربتة ،فتإذا يانتت نتيجتة
الخبرة الميتسبة إيجابية فإ عملية الشرا تصبل عادة استلاليية يصعب ت ييرها ،مما إذا
يانتتت نتيجتتة الخبتترة الميتستتبة ستتلبية فتتإ هتتذا ستتيؤدي إلتتى عتتدم تيتترار عمليتتة الشتترا مم
انعدام الثقة بالمنتج.
 .5.3.3االجتاهات:

تعتبر االتجاهات م بي مهم العمامل النفسية المتؤثرة علتى ستلمك المستتللك ،فلت
مبنية مساسا على معتقدات مدريلا المستللك متؤثر على سلميه .ملقد عترا االتجتا علتى
منته «اعتقتاد مترتبل بأحتد العناصتر المعرفيتة التفستيرية ،يحملته شتخص تجتا شت
معي » ،3معرا االتجا ميضا بأنه «ميل مم استعداد ذهن منفست للفترد تنومته خبراتته
النفسية لصالل مم ضد نم معي م ا شيا مم المماحتا مم الممضتمعات مم ا فتراد».4
يما يفسر االتجا التمجه الستلب مم اإليجتاب للمستتللك بالنستبة لشت

متا ،مهتم متا يمثتل

االستعداد لتقييم منتج مم عالمة بلريقة مخرأ بمعنى م ييم التقييم سلبيا مم إيجابيا.5

1

- Abdelmajid Amine, Le comportement du consommateur face aux variables d’action marketing,
éditions Management société, Paris, 1999, p39.
2
- Joël Brée, Le comportement du consommateur, éditions Dunod, Paris, 2004, p25.
3
- Richard Ladwein, Le comportement du consommateur et de l’acheteur, Economica, Paris, 1999,
p82.
 -4زكي خليل المساعد ،التسويق في المفهوم الشامل ،دار زهران للنشر والتوزيع ،األردن ،7111 ،ص .721
5
- Denis Darpy et Pierre Volle, Op Cit, p94.
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مما ستبق يتضتل م االتجتا هتم نتيجتة للتعتر

للمنبلتات مالتتعلم ،فعت لريقلمتا

ينشئ المستللك اعتقادات حد تيم مأل مم ضد المنتج مم العالمة مالت تقتمد مباشترة نحتم
سلمك معي  ،مه مساس اختيار ف النلاية.

املبحث الثاني :املستهلك السياحي يف املؤسسات اخلدمية السياحية
إ مي مؤسسة خدمية سياحية تريد المصمل إلى المستللك الستياح بلريقتة علميتة
مدرمستتة مذييتتة ،متحتتدث لديتته ا ثتتر اإليجتتاب المللتتمب ،بحيتتث تدفعتته باتجتتا منتجاتل تا
ستتما يانتتت ملممستتة مم غيتتر ملممستتة ،عليلتتا االهتمتتام بعنصتتري التستتميق مالتتترميج،
منللقة م مسس محماعد سليمة صاغتلا معليات السمق ما مضتا االحتصتادية الستائدة.
لذلك فإ الملتمي بالتسميق السياح ال يقممم بدراسة المستللك السياح يفرد بصمرة
مجردة ،مإنما يدرسمنه يفترد لته حاجاتته مرغباتته الشترائية المتعتددة ،ممت هتذا المنللتق
يا التنافس ماضحا م مجل دراسة حاجات ماتجاهتات المستتلليي الستياحيي مرغبتاتلم
المختلفة.

املطلب األول :املؤسسات اخلدمية السياحية
تعمل المؤسسات الخدمية السياحية على است الل رمسماللا فت ستبيل تحقيتق الراحتة
متقديم التسليالت السياحية لخدمة السيا  ،مستفيدة بذلك م تمفر عمامتل الجتذب الستياح
داخل الدملة ،الت ت ري السيا ا جانب على ايارتلا ماإلحامة فيلا ململ متدة ممينتة مت
ناحيتة ،يمتا ت تري المتمالني متشتجعلم علتى االهتمتام بالستياحة الداخليتة مالتعترا علتى
المنالق الجميلة الت تاخر بلا البالد م ناحية مخرأ.

أوال :تعريف املؤسسات اخلدمية السياحية
لقتتد اختلفتتت متنمعتتت التعتتاريا المقدمتتة للمؤسستتة الخدميتتة الستتياحية ،فلنتتاك م ت
عرفلا على منلا «ا ماي المعدة الستقبال السيا لتقديم المأيمالت مالمشرمبات ،ميتذلك
تعتبر مؤسسة خدميتة ستياحية مستائل النقتل المخصصتة لنقتل الستيا فت رحتالت بريتة مم
بحريتة مم جميتة» ،1مهنتاك مت عرفلتا بأنلتا «ا متاي المعتدة مساستا الستتقبال الستيا

 -1سوزان علي حسن ،التشريعات السياحية والفندقية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2007 ،ص .10
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متقديم الخدمات المختلفة مت متأيمالت ممشترمبات ،التت يتتم استتلاليلا فت نفتس الميتا
يالملتاعم ،ميتذلك المؤسستات التت تمتلتك مستائل النقتل المختصتة لنقتل الستائحي مم تلتك
المعدة إلحامة الناال مالستائحي مثتل الفنتادق» ،1يمتا عرفتت المؤسستات الستياحية ميضتا
على منلا «مؤسسات تجارية تقمم بالعمل على تقديم مختلتا الختدمات الستياحية الالامتة،
مت ختدمات إحامتة ملعتام مشتراب مختدمات عالجيتة ،ثقافيتة ،رياضتية ،تجاريتة ،إرشتاد
ستياح  ،تنوتيم بترامج للترحالت ميتذلك ختدمات النقتل الستياح بمختلتا منماعته ليافتة
السيا على مختلا منماعلم».2
م خالل التعاريا السابقة يتضل م المؤسسة الخدميتة الستياحية هت يتل مؤسستة
تعمتتل علتتى تقتتديم التستتليالت مالختتدمات الستتياحية المختلفتتة مالالامتتة ليافتتة الستتيا علتتى
مختلا منماعلم م مجل راحتلم متحقيق غرضلم السياح .

ثانيا :املوارد البشرية يف املؤسسات اخلدمية السياحية
يعتبتتتر المتتتمرد البشتتتري مهتتتم عناصتتتر صتتتناعة الستتتياحة فتتت المؤسستتتات الخدميتتتة
السياحية ،مذلك يمنلا تقدم خدمات متنمعة ممتعددة مبحاجة إلى متمارد بشترية بمتؤهالت
ممماصفات مملارات خاصة تتناسب ممستمأ منم محجم الخدمات المقدمة للمستتلليي
السياحيي .
 .7معايري اختيار وتعيني املوارد البشرية يف املؤسسات اخلدمية السياحية:
تتمثل معايير اختيار متعيي الممارد البشرية ف المؤسسات السياحية فيما يل

3

 .7.7الصللفات الشخصللية :هنالتتك نمع تا م ت الشخصتتية لتتدأ يثيتتر م ت ا شتتخاص ،منلتتا
شخصتتية حياديتتة ،مشخصتتية انلمائيتتة ،لتتذا عنتتد اختيتتار متعيتتي العتتاملي ف ت المؤسستتات
السياحية يجب معرفة الصفات الت تتللبلا المويفة الشاغرة.
 .2.7الصفات اجلسمية والصحية :هنالتك عتدة شترمل صتحية مجستمية لشتاغر تلتك المويفتة
منلتا متا يتللتب الحريتة باستتتمرار ،مم المحتما لفتترات لميلتة فت نفتس الممحتأل مهتم متتا
يتللب صحة بدنية عالية.
 -1عاطف األخرص وسمير حمودة ،محاسبة المنشآت السياحية ،دار البركة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2007 ،ص .710
 -2فؤاد السيد المليجي ،المحاسبة في األنشطة السياحية والفندقية ،مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندرية ،7112 ،ص .41
 -3عصام حسن السعيدي ،مرجع سابق ،2001 ،ص .17
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 .7.7مستوى التعليم :عندما يتم مضأل اإلعال ع المويفة الشتاغرة ،فإنته يتتم الللتب إلتى
إدارة شؤم الممارد البشرية لمضأل حائمة للمؤهل العلم مالتخصص المللمب.
 .4.7دورات تدريبيللة :حتتد يشتتترل للمتقتتدم للمويفتتة مجتتمد دمرات تدريبيتتة خضتتأل إليلتتا ف ت
بع

المماضيأل.

 .1.7اخلربات السابقة :حد ييم المتقدم للمويفة حد مارس سابقا معمتاال فت نفتس المجتال مم
ف ت مجتتاالت مشتتابلة ممتتا يعلي ته القتتدرة علتتى التصتترا مالتييتتا متتأل جميتتأل المعليتتات
مالورما لما يتمتأل به م خبرة يبيرة.
 .2خصائص املوارد البشرية يف املؤسسات اخلدمية السياحية:
يميتت تحديتتد الخصتتائص الماجتتب تمفرهتتا فتت المتتمارد البشتترية فتت المؤسستتات
الخدمية السياحية ف النقال التالية

1

 .7.2اخلصائص التعليمية :يجتب علتى المتمرد البشتري م ييتم علتى حتدر يبيتر مت العلتم
مالمعرفتتة فتت مجتتال العمتتل المخصتتص لتته مإجادتتته الل تتات مالتصتترا بلباحتتة لييستتب
الضتتيما .مهتتذا ا متتر يتللتتب حضتتمر نتتدمات ممتتؤتمرات معمتتل دمرات ثقافيتتة تعليميتتة
مالسفر مالتنقل م مجل التجديد نحم مستقبل خدم جيد مممائمة التلتمرات التينملمجيتة.
حاليا تقمم مغلب الدمل على االهتمام بمجال التعليم السياح مذلتك بإنشتا مرايتا تعليميتة
ميليات مجامعات ممرايا العمل السياح  ،مإجرا ات السفر مالبرامج المتنمعة.
 .2.2اخلصائص النفسية :هنالك عمامل بيئية خارجية مداخليتة تتؤثر علتى المتمارد البشترية
ف المؤسسات الخدمية السياحية ،معليه يجب علتى اإلدارات الستياحية م تلتتم بمماردهتا
البشرية م خالل تتمفير المستتلامات الضترمرية فت ا متاي التت يعملتم بلتا .يمتا م
هنالك صفات يجب م تتمفر فت هتذ المتمارد البشترية يالشخصتية القميتة محتمة التعبيتر،
ل ة التخالب الماضحة.

 -1علي فالح الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص ص .242-241
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 .7.2خصائص اجتماعية ودينية :تتملد عالحات اجتماعية مثقافية عندما يتعامل المضيا متأل
السائل ،مهنالك بع

اآلثار االجتماعية الت تنجم نتيجة التبادل االجتماع بي المضتيا

مالعامل يالت ير ف السلمك اإلنسان م مماحا ماتجاهات معادات.
 .7واجبات املوارد البشرية يف املؤسسات اخلدمية السياحية:
إ القناعتتة بمستتتمأ الختتدمات المقدمتتة للتتا دمر ملتتم ميبيتتر للمتتمارد البشتترية
مالسائحي حيتث يميت الحصتمل عليلتا مت الخدمتة الجيتدة المقدمتة للستائحي فيلمتا يانتت
حناعاتلم جيدة يلما عامدما الايارة مرة مخرأ .1متتللتب الختدمات الستياحية تتمفر متمارد
بشرية ذات خصائص ممماصفات فنية بما تنسجم مالعمتل الستياح متبترا مهميتة المتمارد
البشرية ف هذ المؤسسات م خالل اعتماد الخدمة السياحية مساسا على اللمسة اإلنستانية
فت عمليتة تقتديملا .يمتا يشتيل المتمرد البشتري عنصتر جتذب للضتيما إلتى مختلتا
المؤسسات السياحية لخبرته ميفا ته ماتصاله المباشر بالسيا .
لذا يتللب مت المتمارد البشترية االلتتاام بالقماعتد ما نومتة الستائدة فت المؤسستات
الخدمية السياحية ،مبما يضم تحقيق ا هتداا المرستممة مالتت يجتب م تلتتام بلتا يافتة
الممارد البشرية عند تقديم الخدمات حتى تيم ذات جمدة عالية ،متتمثل مهم هتذ القماعتد
فيما يل

2

 ييتم الضتيا دائمتا علتى حتق متأل احترامته لقماعتد منوتام المؤسستة الستياحية مينب تمعاملته على مساس هذا المبدم؛
 يستمجب ف مثنا خدمة الضيا مقابلته ببشاشة ماحترام مللا؛ االلتاام بالخلق الرفيأل ماالبتعاد ع التملق؛ تقديم المساعدة للضيا بيل مدب ماالبتعاد ع إلالة الحديث معه مم بصمت مرتفأل؛ االستعداد الدائم لتقديم الخدمة مبصمرة جيدة عند للبلا؛ االلتاام باللدم مالسيينة دائما حتى ف الحاالت الصعبة؛ -عدم اإلفرال بالمجاملة مالللافة مأل الضيا؛

 -1عالء كنة ،الموارد البشرية في المطاعم ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2004 ،ص .221
 -2سالم حميد سالم ،سلوك السائح ودوره في تحديد النمط السياحي ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،العراق ،العدد  ،2001 ،41ص.11
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 االلتاام بالاي الرسم النويا مالالئق؛ -تقديم الخدمة المللمبة مبمحت حياس ؛

 المحافوة على ممتليات المؤسسة الخدميتة الستياحية يت تيتم جتاهاة فت الخدمتة عنتدالللب.
 .4أهمية املوارد البشرية يف املؤسسات اخلدمية السياحية:
تشيل الممارد البشرية ف المؤسسات الخدمية السياحية جتا مساستيا مت الختدمات
المقدمة للمستلليي السياحيي بسبب تأثيرهم المباشر على تحقيق مهداا المؤسستة مخلتق
صمرة مانلبا جيد حمللا.
يما يتميا نشال المؤسسة الخدمية السياحية باالستخدام الميثا لأيدي العاملة،
حيث تقدم خدمات غير منفصلة ع مقدميلا ،ميذلك بصعمبة االلتاام بمعايير ثابتة يم
الخدمات السياحية المقدمة غير ملممسة .هذا ما يتللب ملارات متمياة م حبل الممارد
البشرية العاملة ف

المؤسسة الخدمية السياحية ماإلدارة معا ،لتقديم مفضل الخدمات

للمستلليي السياحيي الذي هم مصدر نجا ماادهار هذ المؤسسة على المدأ البعيد.
لالما م صناعة السياحة تتضم تقديم خدمات م حبل الممارد البشرية العاملة ف
المؤسسة إلى المستلليي السياحيي  ،فإنه يتمجب على إدارة المؤسسة الخدمية السياحية
فلم هذا الدمر ف تسميق الخدمات السياحية بشيل فعال باعتبار يل ممرد بشري مسؤمل
ع ذلك ،مميضا م خالل تمضيل دمر ممساهمة الممارد البشرية العاملة ف المؤسسة
الخدمية السياحية.1

 -1خالد مقابلة ،التسويق الفندقي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2077 ،ص .207
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ثالثا :الوكاالت السياحية كمؤسسات خدمية سياحية
إ تعتدد مشتيال الستياحة متنتم الختدمات الستياحية التت يحتاجلتا الستائل يستتمجب
مجمد العديد م المنشآت الخدمية السياحية مالت يختتص يتل نتم منلتا فت تقتديم الخدمتة
المللمبتتة محستتب التعتتاريا الستتتابقة للمؤسستتات الخدميتتة الستتتياحية يتضتتل منلتتا تشتتتمل
الميتتاالت الستتياحية الفنتتادق ،المرشتتدي الستتياحيي  ،الملتتاعم ،منومتتم التترحالت مالنقتتل
السياح بيل منماعه.
 .7مفهوم وكاالت السياحة واألسفار:
تعتبر مياالت السياحة ما سفار شريات ستياحية يرتيتا نشتاللا ا ساست فت بيتأل
السلأل السياحية على مساس العمملة .مهناك ميثتر مت  3000000ميالتة للستفر فت العتالم،
تتريتتا بصتتمرة ميثفتتة ف ت التتدمل الصتتناعية مخصمصتتا ممرمبتتا باالعتمتتاد علتتى نشتترات
المنومة العالمية للتجارة  %00م هذ المياالت ف ممرمبا %91 ،ف ممرييا الشتمالية،
 %8ف آسيا مالباسفيك %1 ،ف ممرييا الالتينية م %1ف إفريقيا مالشرق ا مسل.1
تعتبتتر ميتتاالت الستتياحة ما ستتفار م ت مهتتم المستتائل المستتتخدمة لتمايتتأل المنتجتتات
السياحية ،فلقد عرفت مياالت السياحة ما سفار علتى منلتا «شتريات تتنوم متنتتج متبيتأل
للستتيا المحليتتي مغيتتتر المحليتتي بضتتاعتلا الجماعيتتتة الخاصتتة مم التترحالت الستتتياحية
الفردية ميذلك بيتأل الختدمات اإلضتافية المرتبلتة بلتا مم تيتم مستيلة عنتد بيتأل الترحالت
السياحية م الخدمات مالبضائأل المنتجة م حبتل شترية مخترأ» ،2معرفتت ميضتا بأنلتا
«مسيل بي السائل مالمنتج السياح لقا الحصمل على عمملة».3
مما القانم الجاائري فقد عرا مياالت السياحة ما سفار على منلا «يل مؤسسة
تجارية تمارس بصفة دائمة نشالا سياحيا يتمثل ف بيأل مباشترة مم غيتر مباشترة رحتالت
مإحامات فردية مم جماعية ميل منما الخدمات المرتبلة بلا».4

 سيتم التركيز فقط على وكاالت السياحة واألسفار باعتبارها محور الدراسة التطبيقية.
 -1محمد عبيدات ،مرجع سابق ،ص .701
 -2لمياء حفنى ،أعمال شركات السياحة ووكاالت السفر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،2001 ،ص .72
 -3مروان أبورحمة وآخرون ،إدارة المنشآت السياحية ،دار البركة للنشر والتوزيع ،األردن ،الطبعة األولى ،2007 ،ص .71
 -4الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،7111 ،24ص .77
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يستتتخلص م ت التعتتاريا الستتابقة م ميتتاالت الستتياحة ما ستتفار ه ت حنتتاة تمايتتأل
رئيستية للختدمات الستياحية عت لريتق تتمفير المعلممتات ممستاعدة الستيا

مت ختالل

تنويملتا لعمليتة الستفر معمتل دعايتة لأمتاي الستياحية مبيتأل ختدمات المنشتآت ا خترأ
يالمماصالت مخدمات الفنادق م لعام ممبيت مغيرها.
 .2أعمال وكاالت السياحة واألسفار:

م بي مهم ا عمال الت تقمم بلا مياالت السياحة ما سفار ما يل

1

 بيتأل تتذاير الستفر بأنماعلتا المختلفتة ،صترفلا مم تبتديللا مالتمستل لتدأ شتريات النقتللتمفير التذاير للسيا مالمسافري بأسعار منخفضة؛
 تنويم رحالت سياحية بشيل فردي مم جماع داخل البلد مم خارجه؛ القيام بإجرا ات الحجا ف الفنادق؛ الحصمل على تذاير مختلا الملرجانات مالتواهرات السياحية المختلفة؛ حبتمل النقتد ا جنبت مت الستيا لقتا الختدمات المقدمتة للتم ضتم القتماني ما نومتةالمعممل بلا؛
 تأمي السيا مممتعتلم لدأ شريات التأمي العاملة ف البلد مفق القانم المعممل به.باإلضافة إلى معمال مخرأ تتمثل ف

2

 ايتساب ثقة العمال متحفياهم على القيام بالرحالت السياحية؛ المصمل إلى شرائل جديدة يمي م تيم عمال محتملي ف المستقبل؛ فتل حنمات اتصال متعددة ممتنمعة مأل عدة مسماق سياحية ممأل متمردي متعتددي حتتىال تحدث مي مشيالت حد تؤثر على نشاللا؛
 القدرة على الحصمل على المعلممات ماستخدام الملبمعات مالمنشمرات السياحية؛ -القدرة على تدبير يافة الخدمات المتعلقة بالبرنامج السياح ف يل ممحات العام.

 -1آسيا محمد إمام األنصداري وإبدراهيم خالدد عدواد ،إدارة المنشدآت السدياحية ،دار صدفاء للنشدر والتوزيدع ،األردن ،الطبعدة األولدى،2002 ،
ص .47
 -2المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،أعمال الوكاالت السياحية ،اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ،المملكدة العربيدة السدعودية،
www.aliahmedali.com/pdf/library/151:pdf
 ،2001ص .12
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ممتا بالنستتبة للقتتانم الجاائتري فقتتد حتتدد نشتتالات ميتاالت الستتياحة ما ستتفار علتتى
مجه الخصمص فيما يأت

1

 تنويم متسميق مسفار مرحالت سياحية مإحامات فردية مجماعية؛ تنوتتيم جتتمالت مايتتارات رفقتتة مرشتتدي داختتل المتتد مالمماحتتأل ماآلثتتار ذات اللتتابألالسياح مالثقاف مالتاريخ ؛
 تنوتتتيم نشتتتالات القتتتنص مالصتتتيد البحتتتري مالتوتتتاهرات الفنيتتتة مالثقافيتتتة مالرياضتتتيةمالمؤتمرات مالملتقيات الميملة لنشال الميالة مم بللب م منوملا؛
 اإليما مم حجا غرا ف المؤسسات الفندحية ميذا تقديم الخدمات المرتبلة بلا؛ النقل الستياح مبيتأل يتل منتما تتذاير النقتل حستب الشترمل مالتنوتيم المعمتمل بته لتدأمؤسسات النقل؛
 بيتتأل تتتذاير ممتتاي الحفتتالت الترفيليتتة مالتوتتاهرات ذات اللتتابأل الثقتتاف مم الرياضت ممغير ذلك؛
 استقبال ممساعدة السيا خالل إحامتلم؛ القيتتام لصتتتالل الابتتتائ بتتتإجرا ات التتتتأمي متتت يتتتل المختتتالر الناجمتتتة عتتت نشتتتالاتلمالسياحية؛
 تمثيل مياالت محلية مم مجنبية مخرأ حصد تقديم مختلا الخدمات باسملا مميانتلا؛ يرا سيارات بسائق مم بدم سائق منقل ا متعتة ميترا البيتمت المنقملتة مغيرهتا متمعدات التخييم.

 -1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،24مرجع سابق ،ص .77

- 714 -

املؤسسات اخلدمية السياحية واملستهلك السياحي

الفصل الرابع
 .7أنواع وكاالت السياحة واألسفار:

نوتترا ليتتم الختتدمات الت ت تقتتدملا ميتتاالت الستتفر مالستتياحة مرتبل تة بنتتم ميالتتة
السفر يمي تقسيم مياالت السفر مالستياحة لمعرفتة خصتائص يتل نتم ملبيعتة ا عمتال
الت تقمم بلا إلى ا نما التالية

1

 .7.7حسب مكان اإلقامة:

تقسم المياالت السياحية حسب هذا المعيار إلى
 .1.1.3وكاالت سياحية مستقبلة :تقمم باستقبال مخدمتة الستيا ا جانتب فت دملتلتا مي فت
ميا مجمد مقرها؛
 .2.1.3وكاالت سياحية مرسلة :تقمم بإرسال السيا المحلي للخارج متنوتيم عمليتة ستفرهم
مإحامتلم هناك؛
 .3.1.3وكاالت سياحية مشلككة :فت محتت ماحتد تقتمم بخدمتة الستيا ا جانتب فت دملتلتا
مإرسال السيا المحليي للخارج.
 .2.7حسب نوعية العمل:

حسب هذا المعيار تقسم المياالت السياحية إلى
 .1.2.3وكللاالت كاملللة املسللؤولية :مالت ت تقتتمم لمحتتدها بعمتتل تنوتتيم التترحالت الجماعيتتة
مالتحضير مالتجليا للا م جميأل النماح ؛
 .2.2.3وكاالت سياحية :تعمل فقتل علتى بيتأل نتاتج المؤسستات المنومتة ا خترأ للترحالت
الجماعية بسعر ممحد.

 -1مروان محسن السكر العدوان ،وكاالت وشركات السياحة والسفر ،دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،األردن ،7112 ،ص .72
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 .7.7حسب عالقات العمل مع العمالء:

تنقسم المياالت السياحية حسب هذا المعيار إلى ثالثة منما
 .1.3.3وكدداالت البيددع بالجملددة :تقتتمم فقتتل بتنوتتيم مإعتتداد التترحالت الجماعيتتة بستتعر ممحتتد
متعرضتتلا للبيتتأل لميتتاالت ستتياحية مختترأ ،ملتتيس للتتا احتيتتاك مباشتتر متتأل العمتتال ختتالل
عملية البيأل ماستلالك منتجلا السياح  ،معمضتا عت ذلتك للتا عالحتات ستياحية متجاريتة
ماسعة النلاق مأل القلاعات السياحية ا خرأ؛
 .2.3.3وكاالت سياحية مشلككة :تقتمم بشترا منتتج الميتاالت الستياحية اليبترأ التت تبيتأل
الرحالت الجماعية بالجملة متقتمم بعمليتة بيعلتا مباشترة للعمتال  .يمتا تقتمم بعمتل متنوتيم
رحالتلتتا الجماعيتتة الخاصتتة بلتتا متبيتتأل حستتم منلتتا للميتتاالت الستتياحية التت تبيتتأل ا صت ر
منلا؛
 .3.3.3وكاالت سياحية :مالت تقتمم ببيتأل الترحالت الجماعيتة التت تشتتريلا مت الميتاالت
المشترية ،متتميا باحتيايلا القمي مالمباشر مأل العمال .
 .4.7وكاالت نقل سياحي :مه المياالت الت تقمم بتشت يل مستائل النقتل البريتة مالبحريتة
مالجميتتة مالنلريتتة لنقتتل الستتائحي  ،متتميتتا هتتذ الميتتاالت بالتخصتتص ف ت نشتتال النقتتل
الستتياح مهتتم متتا يستتاعدها علتتى تقتتديم مستتتمأ خدمتتة متميتتاة .يمتتا تتميتتا هتتذ الميتتاالت
بانخفتتا

نستتب لتترمس المتتال المتتدفم عنتتد تأسيستتلا متلتتتام بالمعتتايير مالضتتمابل الت ت

تتختتذها يتتل دملتتة مت حيتتث معتتداد مستتائل النقتتل منمعيتلتتا مستتنة الصتتنأل مالحصتتمل علتتى
اشترالات تسيير مسائل النقتل الستياح  ،ميتذلك الحصتمل علتى التتراخيص الالامتة مت
الجلات المختلفة.1
 .1.7وكلاالت صلر وبيلع التلراكر :مهت الميتاالت التت تقتمم ببيتأل جميتأل منتما التتذاير
مالحجا على مسائل النقل السياح  ،مه مص ر حجما منشالا م ميالة النقل السياح .

 -1المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،أعمال الوكاالت السياحية ،مرجع سابق ،ص ص .14-17
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 .2.7وكلاالت سلياحة عاملة :مهت الميتاالت التت تقتمم بجميتأل ا نشتلة الستياحية ،مهت
تشمل معمال النمعي السابقي م المياالت حيتث تقتمم بحجتا مبيتأل جميتأل منتما التتذاير
علتتى مستتائل النقتتل المختلفتتة ،تش ت يل مستتائل النقتتل الستتياحية المختلفتتة م ت بريتتة مجميتتة
مبحرية منلرية ،متنويم متسميق مإعداد البترامج الستياحية متنفيتذها ،ميتذلك القيتام بعمتل
جميأل الحجماات ف الخدمات السياحية المختلفة.
ممتتا بالنستتبة للتصتتنيا التتذي مرد ف ت رخصتتة استتت الل ميالتتة الستتياحة ما ستتفار
بالجاائر فلم يضم صنفي

1

* الصنف أ :مهم ممجه لمياالت السياحة ما سفار الراغبة فت ممارستة نشتاللا خصمصتا
م/مم حصريا ف السياحة الملنية مالسياحة االستقبالية ،مالمقصمد هنتا بالستياحة الملنيتة
مجمم الخدمات المحددة ف التشريأل المعمتمل بته علتى مستتمأ التتراب التملن ملفائتدة
الللتتب التتداخل  .ممتتا المقصتتمد بالستتياحة االستتتقبالية فلتتم مجمتتم الختتدمات المحتتددة ف ت
التشريأل المعممل به على مستمأ التراب الملن ملفائدة الللب الخارج .
* الصنف ب :مهم ممجه لمياالت السياحة ما سفار الراغبة ف ممارسة نشاللا خصمصتا
م/مم حصريا ف السياحة الممفدة للسيا على المستمأ الدمل .
 .4أهمية وكاالت السياحة واألسفار:
لمياالت السياحة ما سفار المعاصرة مهمية يبيرة مدمرا متمياا ليس فقل م مجتل
تلمير السياحة الدملية مالداخليتة ،مإنمتا ميضتا تلعتب دمرا هامتا فت االحتصتاد مالعالحتات
االجتماعية مغيرها مذلك ف يل دملة .ميمي النور إليلتا مت ختالل منشتلتلا التت تقتمم
بلا ،حيث م المياالت تعمل على تمويا ميد عاملتة يثيترة مبالتتال تستاعد علتى تحستي
مستمأ الدخل المال للسيا  ،يما م حستما ملحموتا مت معمتال ميتاالت الستياحة مترتبل
بعملية شرا مبيأل العمالت الصعبة معلى هذا ا ساس فإنلا تؤثر عتل ميتاا المتدفمعات
ليتتل دملتتة ،باإلضتتافة إلتتى منلتتا تستتاعد علتتى تحستتي التتدخل التتملن ع ت لريتتق دفعلتتا
للضرائب المترتبة على مرباحلا الت تجلبلا م العملة الصعبة.2
 -1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،2070 ،44ص .02
 -2المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،نظم ولوائح سياحية ،اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ،المملكة العربية السعودية،
www.aliahmedali.com/pdf/library/284:pdf
 ،2001ص .12
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 .1املهارات الفنية الواجب توفرها يف وكاالت السياحة واألسفار:
تتمثل مهم الملارات الفنية الماجب تمفرها ف مياالت السياحة ما سفار فيما يل

1

 القدرة على إعداد ترتيبات السفر معمل الرحلة السياحية المنومة؛ الترييا على التدريب ممدأ تمفر ا دا السياح ؛ القدرة على استنبال المعلممات ماستخدام الملبمعات مالمنشمرات السياحية؛ تقديم االستشارة مالنصل بلريقة صحيحة إلى الابائ ؛ العمل على تثقيا العاملي بالميالة السياحية؛ حابلية المتموفي علتى ممارستة االتصتاالت الشتفاهية مالتحريريتة بتي الابتائ مت جلتةمبي الميتب مالمؤسسات ا خرأ م جلة ثانية.
 .2الصفات الواجب توفرها يف العاملني مبكاتب السياحة السفر:
م بي مهم الصفات الت ينب
مالسياحة ما يل

م يتمتأل بلا الممرد البشري العامتل بميتتب الستفر

2

 المولر الالئق حيث م هذا المولر يمح بالثقة؛ إجادة الل ات ا جنبية إجادة تامة مبصفة خاصة الل ة اإلنجلياية؛ المقتتدرة علتتى إحامتتة اتصتتاالت معالحتتات شخصتتية متتأل جميتتأل العتتاملي فت نفتتس المجتتالبالمياتب ا خرأ ميذلك مأل الشريات ا خرأ مالليئات الت بلا عمال محتملي ؛
 اإللمام التام بج رافية العالم؛ اللباحتتتة مإجتتتادة الحتتتديث محتتتمة اإلحنتتتا مالصتتتبر مالتحمتتتل فتتت مختلتتتا المماحتتتا التتتتيماجللا؛
 الخبرة ف المجال السياح ؛ م ييم مستعدا لتقديم ا عمال المللمبة منه ف مي محت مبنفس اليفا ة؛ -الحصمل على شلادة مياديمية مناسبة ،ميفضل م تيم تخصص سياحة.

 -1محمد الطائي ،إدارة الفنادق والسياحة ،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ،األردن ،2002 ،ص .710
 -2المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،أعمال الوكاالت السياحية ،مرجع سابق ،ص .11
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 .1شروط احلصول علجم رخصة استغالل وكالة السياحة واألسفار:
لقد حدد القانم الجاائري شرمل الحصتمل علتى رخصتة استت الل ميالتة الستياحة
ما سفار ف النقال التالية

1

 م يتجاما عمر لالب الرخصة  19سنة؛ -ينب

م يحتمي للب الرخصة على التاام ،ممحأل حانمنا مت صتاحب الللتب لممارستة

النشال مفقا للتشريأل مالتنويم المعممل بلما م خالحيات الملنة؛
 تحدد مدة الرخصة بثالث سنمات ،متجدد الرخصة لنفس الفترة مه غير حابلتة للتنتاالمم نقل ملييتلا؛
 ترفق الرخصة بدفتر شرمل يحدد الماجبات المترتبة على است الللا؛ يتعي على ميالة السياحة ما سفار ،ف إلتار نشتالاتلا استتعمال تينملمجيتات اإلعتالمماالتصتتال لترحيتتة متستتميق مقصتتد الجاائتتر ،منشتتر منشتتمرات ميتيبتتات مدعتتائم مختترأ
ميتمبتتة مرحميتتة ،بصتتفة دمريتتة لبيتتأل مختلتتا المنتجتتات مالتتدمرات الستتياحية لتت مقصتتد
الجاائر.

املطلب الثاني :املستهلك السياحي
تعد دراسة سلمك المستللك السياح عملية شديدة الصعمبة مالتعقيد نورا لما يلرم
على هذا السلمك م ت ير مستمر ،نتيجة لما يمتتاا بته المستتللك الستياح مت خصتائص
تتتؤثر ف ت نمتتل استتتخدامه للمنتتتج الستتياح مستتلميه ف ت دملتتة المقصتتد الستتياح ممهملتتا
اإلحستتاس بال ربتتة نتيجتتة االبتعتتاد عت مملنتته مم محتتل إحامتتته التتدائم ماتجاهتته نحتتم ايتتادة
اإلنفاق مدمر المحدمد ف تصميم المنتج مغيرها م الخصائص.

أوال :تعريف املستهلك السياحي وعناصره
يعتمتد تستميق الختدمات الستياحية علتى تصتميم متايج مت الختدمات يتمافتق متأل
رغبات الستيا محتدراتلم الماليتة بشتيل يعوتم مجمتم المنتافأل التت يبحتث عنلتا الستائل
ميستعى إلتى تحقيتق رغباتته عت

لريقلتا ،متنللتق عمليتة تصتميم المتايج الختدمات

للستياحة ،مت دراستة الستمق الستياحية متشتخيص الفترص التستميقية المتاحتة ميتذا
 -1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،44مرجع سابق ،ص .02

- 711 -

املؤسسات اخلدمية السياحية واملستهلك السياحي

الفصل الرابع

خصائص المستللك السياح  ،معلى هذا ا ستاس يعتد المستتللك الستياح مستاس العمليتة
التسميقية .ملقد عرا المستللك السياح على منه «الشخص الذي يقمم باستتخدام المنتتج
السياح مم الخدمات السياحية ميسعى للحصمل عليلا لالستتما بلتا فت رحلتته الستياحية
إلى دملة مم منلقتة معينتة» .1يمتا عترا المستتللك الستياح بأنته «ذلتك الشتخص التذي
يقمم بشترا الختدمات الستياحية الستتخداملا ماالستتفادة منلتا مثنتا رحلتته الستياحية ستما
يا سائحا دمليا مم محليا» .2ممت التعتريفي الستابقي يتضتل م المستتللك الستياح هتم
ذلتتك الشتتخص التتذي يشتتتري الختتدمات الستتياحية ميستتتخدملا مثنتتا رحلتتته الستتياحية حصتتد
االستمتا بلا ماالستفادة منلا سما يا داخل بلد مم خارجه.

ثانيا :خصائص املستهلك السياحي
يتميا المستللك الستياح بخصتائص مستمات تجعتل لته لبيعتة ممستلمبا مختلفتا فت
استخدامه للمنتج السياح مستلميه فت دملتة المقصتد الستياح منمتل إنفاحته علتى خدماتته
ممشترياته السياحية ممهم هذ الخصائص ما يل
 .7الشعور بالغربة:
غالبا ما يالام معوم الستائحي هتذا الشتعمر فت يتل ايتارة للدملتة المقصتمدة حتتى
ملم تيررت عدة مرات ،مهذا اإلحساس لبيع ميرجأل لعمامتل نفستية ماجتماعيتة تترتبل
بالسائل ذاته مإ يتا هتذا الشتعمر تختلتا درجتته إلتى حتد متا لبقتا لمعتايير مختلفتة مثتل
حرب الدملة المستقبلة م دملة السائل ،الترابل الل مي مالعقائدي بي دملتة الستائل مدملتة
الايارة ،الترابل االجتمتاع يالعتادات مالتقاليتد بتي التدملتي معتدد مترات الايتارة لدملتة
المقصد .فيل هذ العمامل إمتا م تتؤدي إلتى تقليتل حتدة الشتعمر بال ربتة لتدأ الستائحي ،
مإما م تيم على العيس فتايد م هذا الشتعمر ،ميتمحتا ذلتك علتى المتدأ التذي تيتم
عليه هذ العمامل إما م تيم إيجابية مإما م تيم سلبية.3

 -1صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .11
 -2علي فالح الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص .221
 -3علي فالح الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،المرجع نفسه ،ص .221
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 .2االجتاه حنو زياد اإلنفا :

يتترتبل هتتذا االتجتتا لتتدأ المستتتللك الستتياح بميلتته دائمتتا نحتتم اإلنفتتاق اليبيتتر علتتى
خدماته ممشترياته السياحية إلرضا رغبات يثيرة يامنة ف نفسته مالمصتمل إلتى درجتة
يبيرة م اإلشبا المادي مالنفس مالمعنمي م الرحلة السياحية ،حيث يخصص للا فت
ال التتب مياانيتتة خاصتتة لتتمال العتتام ،ميستتاعد علتتى ذلتتك المقممتتات الستتياحية اللبيعيتتة
ما ثرية مغيرها الممجمدة ف دملة المقصد مما تقدمه له مت ختدمات ستياحية فت مجتال
اإلحامة مالايارة مالتنقل مالترفيه علتى مستتمأ عتال ،ميختلتا مستتمأ إنفتاق الستائل مت
دملة إلى مخرأ تبعا لعمامل يثيرة احتصادية ماجتماعية.1
 .7عدم االشكاك يف تصميم املنتج السياحي:
ال يتدخل المستللك السياح ف معوم ا حيا ف تصميم متشييل المنتج السياح
ف

الدملة الت

يامرها ،بل يتم تصميم ممضأل البرامج السياحية بماسلة المؤسسات

السياحية بعيدا ع المستلليي السياحيي منفسلم ،مإ يا بع
إلى استخدام ا سلمب العلم
السائحي

المرتقبي

ف

هذ المؤسسات يميل

تصميم برامجلا حيث يستعي

لمضأل البرامج الت

بآرا ماتجاهات

تناسبلم ميرغبمنلا باالعتماد على بحمث

مدراسات ا سماق مالمستلليي معلى آرا المستلليي السياحيي للمنتج السياح م
حبل م خالل عدة مساليب ياالستمارات مسجالت االحتراحات ،مبالتال هناك نم م
المشارية بلريقة غير مباشرة.2
 .4االستهالك النهائي للمنتج السياحي:
يعتبتتتر المستتتتللك الستتتياح هتتتم المستتتتللك النلتتتائ للمنتتتتج الستتتياح مم الختتتدمات
السياحية فلم التذي يستتخدملا ميستتفيد منلتا لتمال رحلتته الستياحية فتال يشتتريلا ل تر
التخاي مإعتادة البيتأل مترة مخترأ يمتا يحتدث فت الستلأل ا خترأ غيتر الستياحية ،فتالنمل
االستلالي للسائل يقمم على االنتفا المباشر بالسلعة مم الخدمة.3

 -1إبراهيم إسماعيل الحديد ،مرجع سابق ،ص .701
 -2صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .17
 -3إبراهيم إسماعيل الحديد ،المرجع نفسه ،ص .701
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 .1اإلشباع املادي واملعنوي:

يبحث المستللك السياح دائما ع المسائل المختلفة الت تحقق لته اإلشتبا المتادي
يختتدمات اإلحامتتة ماإللعتتام مغيرهتتا ،مف ت نفتتس المحتتت يستتعى للحصتتمل علتتى اإلشتتبا
المعنمي م رحلته السياحية م خالل ايتارة المنتالق ا ثريتة مالمعتالم الستياحية الملمتة
ماالستتتتمتا بعناصتتتر الجتتتذب اللبيعيتتتة الملمتتتة يالشتتتمالئ مالبحتتتار ما نلتتتار مالمنتتتا
مالمنالق الصحرامية مالجبلية الجميلتة ،ملتذلك فتإ المستتللك الستياح يلتدا باستتمرار
إلى تحقيق هدا مادمج بي الجانب المادي مالجانب المعنمي.1
 .2السلوك االستهالكي اجلماعي:
يميل السائحم دائما إلى القيام برحالت سياحية دملية مم داخليتة ضتم مجممعتات
السائحي اآلختري مت بنت جنستلم مم متأل محتاربلم مم معتارفلم مم مصتدحائلم مم جيترانلم
لي يشعرما با لفة مااللمئنا بتي بعضتلم التبع

 ،ميتعتامنما فت تحمتل معبتا الرحلتة

الجستمانية مالنفستية ،متعتبتر هتذ الستمة مت الستمات الشتائعة بتي المستتلليي الستياحيي
التت تجعللتتم ال يتختتذم حتترار شتترا البتترامج الستتياحية إال فت وتتل مجممعتتات متجانستتة
ستتما يانتتت رحتتالت جماعيتتة يبيتترة مم ص ت يرة مال يميلتتم نحتتم التترحالت الفرديتتة لمتتا
يترتتتتب عليلتتتا متتت تيلفتتتة عاليتتتة معتتتدم تنتتتم برامجلتتتا ،باإلضتتتافة إلتتتى العامتتتل النفستتت
مالمعنمي.2
 .1عدم االهتمام بتفاوت األسعار:
على الرغم م م هنالك نسبة يبيرة م السائحي تريا عند اتختاذ حرارهتا بايتارة
دمل مم منالق معينة على مسعار برامجلتا مختدماتلا الستياحية متبحتث عت ا حتل ستعرا،
إال منه بصمرة عامة يعتبر عدم االهتمام بارتفا مم انخفتا

ا ستعار خاصتية ملمتة مت

الخصتتائص التت تميتتا المستتتللك الستتياح  ،ميرجتتأل ذلتتك إلتتى حصتتر الفتتترة التت يقضتتيلا
السائل ف الرحلة مرغبته ف الحصمل علتى ميبتر حتدر مميت مت المنفعتة مم الفائتدة مت
الايارة ملما يانت التيلفة.3
 -1صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .17
 -2علي فالح الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص .270
 -3إبراهيم إسماعيل الحديد ،مرجع سابق ،ص .701
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ثالثا :أسباب دراسة املستهلك السياحي
لقتتد تتتم التلتترق إلتتى مستتباب دراستتة ستتلمك المستتتللك ف ت المؤسستتات الخدميتتة ف ت
المبحتتث ا مل م ت هتتذا الفصتتل ،مستتيتم التلتترق إلتتى ا ستتباب الت ت مدت إلتتى االهتمتتام
بدراسة المستللك السياح فت المؤسستات الستياحية علتى مجته الخصتمص لتحديتد مجته
التميا ف ذلك  ،مم مهم ا سباب ما يل

1

 يعتبر القرار النلائ للشرا هم المحصلة النلائية لمجممعتة مت التصترفات مم الستلمكالبشتتري ،ممتتا يتللتتب م ت خبتترا التستتميق دراستتة متحليتتل هتتذا الستتلمك لتحديتتد مختلتتا
االحتياجات ممحاملة تلبيتلا؛
 يعتبتتر العنصتتر البشتتري فت مي نشتتال مت ا نشتتلة هتتم العنصتتر الحاستتم مالمتتؤثر فتنجاحتته متقدمتته ،مالنشتتال الستتياح نشتتال يتميتتا باعتمتتاد ا ساس ت علتتى القتتمأ البشتترية
سما فيما يتعلتق بتالمنتج الستياح نفسته مم بالنستبة للعمتال (المشتتري مم المستتلليي مم
الستتائحي ) ،لتتذلك مصتتبحت دراستتة هتتذا العنصتتر م ت جانتتب رجتتال التستتميق مللبتتا ملمتتا
يتمحا عليه نجا النشال التسميق ف مي منومة سياحية؛
 لقد يا لالتجاهات الحديثة الت ولرت ف مجتال التستميق فت مختلتا دمل العتالم مثتريبير ف ولمر يثير م النماذج التحليلية لقرارات الشرا متداخل عدد يبير م العمامتل
فيلا لتفسير السلمك االستلالي للفرد ،متحليل دمافعه ماتجاهاته ،مبتذلك استتمدت دراستة
هذا السلمك مهميتلا باعتبارها اتجاها حديثا ساهم فيه علمتا التنفس ماالجتمتا ماالحتصتاد
للمصتتمل إلتتى المحتترك الرئيستت للقتترارات الشتترائية ما هتتداا التستتميقية فتت المجتتال
السياح .

 -1علي فالح الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص ص .277-272
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رابعا :مراحل عملية شراء الربنامج السياحي
تمر عملية شرا البرنامج السياح بمراحل مه
 .7اإلحساس باحلاجة إىل القيام بنشاط سياحي :تشير الدراسات م شعمر اإلنسا بالت يير
نتيجة الرمتي اليمم يدفعه للقيام بنشال سياح معي  ،فالدافأل هنا إما منلق (عقالن )
مم عالف  ،فالدمافأل العالفية تتمثل بالتعاحد على البرنامج السياح

لمجرد التقليد ،مم

بدم دراسة مسبقة ،مما الدمافأل المنلقية فتتمثل م خالل معرفة حاجة الفرد لمنتج
سياح ماإلميانيات المتمفرة لديه ف سلم ا ملميات.1
 .2االستعداد للقيام بالرحلة السياحية :يستت رق االستتعداد للرحلتة الستياحية الدمليتة فتترة
ملتتمل ف ت تفييتتر المستتتللك م ت التترحالت الستتياحية الداخليتتة دائمتتا ،لتتذلك فتتا االستتتعداد
التختتاذ حتترار بشتترا برنتتامج ستتياح لايتتارة دملتتة مختترأ يأختتذ فتتترة ملتتمل م ت الرحلتتة
المحلية.2
 .7اختاذ قرار شراء برنامج سياحي :تعتبر هذ المرحلة م مهم مراحل اتخاذ حرار الشترا ،
نلتتا تقتتمم علتتى المماانتتة بتتي متتمارد المستتتللك الماليتتة المحتتدمدة مبتتي دمافعتته مرغباتتته
اليثيرة المتنمعة ،مما يؤثر على حرار الشرا الذي يتختذ لايتارة دملتة مم منلقتة ستياحية
دم مخرأ ،ميتؤثر علتى هتذا القترار عتدد مت العمامتل مهملتا الرغبتة مم الحاجتة لتحقيتق
هدا معي  ،مستمأ الخدمة السياحية ف منلقة الايارة ،مستمأ ا سعار السائدة فت بلتد
الايارة مالمحت المحدد للقيام بالرحلة السياحية.3
 .4شعور املستهلك السياحي بعد الزيار  :تحتاج هذ المرحلتة إلتى تيتار مستتمر مت البيانتات
مالمعلممات الماردة إلى منتجت الستلعة الستياحية ،ليت تمضتل درجتة إشتبا المستتلليي
ممدأ رضتاهم عت الرحلتة ،ممستتمأ الختدمات مالتستليالت الستياحية المقدمتة للتم ،ممتا
يساعد على تلمير المنتج السياح بصفة دائمة مالتأثير فت حترارات الشترا بالنستبة للتم
مستقبال.4
 -1عمر جوابرة الملكاوي ،مبادئ التسويق السياحي والفندقي ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،األردن ،2000 ،ص .40
 -2صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .12
 -3علي فالح الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص .277
 -4إبراهيم إسماعيل الحديد ،مرجع سابق ،ص .774
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خامسا :قرار املستهلك السياحي
يتترأ يثيتتر م ت علمتتا اإلدارة م اتختتاذ القتترار يقتتمم مساستتا علتتى مجتتمد بتتدائل مم
اختيارات معينة ،لذلك فإ عملية اتخاذ القرار الت يقمم بلا المستتللك الستياح مالمتمثتل
ف شرا السلعة السياحية مم البرنامج السياح تتأت دائمتا بعتد مقارنتة ذهنيتة داختل عقلته
مفير لعدد م البدائل .فنورا لمجمد بدائل مختلفة ولرت مشيلة االختيار ممصتبل اتختاذ
القرار ضرمرة ملحة ،ميمر حرار المستللك السياح بمراحل يمي شرحلا فيما يل
 .7مرحلة االستقرار:
يقصتتد بلتتذ المرحلتتة عتتدم اتجتتا الستتائل إلتتى القيتتام بايتتارة ستتياحية إلتتى منلقتتة متتا
مالميل نحتم االستتقرار فت الميتا التذي يقتيم بته بصتفة دائمتة ،مي م درجتة الحاجتة إلتى
الرحلتتة تتعتتادل متتأل الحاجتتة إلتتى الستتلأل مالمستتتلامات ا ختترأ ،مم المنتتافأل المحققتتة ف ت
الحتالتي تيتتم متستتامية .ميتؤثر فت حتترار المستتللك الستتياح فت هتذ المرحلتتة العمامتتل
المؤيتتدة التت تفضتتل المنتتتج الستتياح عت الستتلعة الماديتتة ،ميتتدخل فت هتتذ العمامتتل تلتتك
المؤثرات النفسية ماالجتماعية الت تم التلرق إليلا ف دراسة سلمك المستتللك ،هتذا إلتى
جانتتب عناصتتر الجتتذب الستتياح التت تتتتمفر فت المنتتتج الستتياح  ،ميتتذا الجلتتد التستتميق
الذي تقمم به المؤسسات الستياحية التذي يعتمتد علتى المستائل التنشتيلية المحريتة للتدمافأل
مالرغبات مما يحفا السائحي للتعاحد على شرا البرامج السياحية.1
 .2مرحلة اإلثار :
تأت هذ المرحلة بعد استخدام مختلا العمامل المتؤثرة فت نفستية الستائحي مالتت
يمي ت التعبيتتر عنلتتا عمليتتا بتتالجلمد التنشتتيلية مالبيعيتتة الت ت تثيتتر التتدمافأل ماالهتمامتتات
المختلفة لدأ المستللك السياح للقيام برحلة سياحية إلى منلقة ما بلدا إشبا الحاجات
مالرغبات الت نشأت عنلا هذ الدمافأل .ملتحقيق هتذا اللتدا تعتمتد المؤسستات الستياحية
فت مي دملتتة علتتى مختلتتا المستتائل التنشتتيلية يالنشتترات الدعائيتتة التت تصتتدرها بل تتات
مختلفة مبأشيال متعتددة جذابتة تثيتر الرغبتة مالفضتمل لتدأ الستائل متنبته حماسته الماديتة
مالمعنميتتة ،باإلضتتافة إلتتى اإلعتتال المرئ ت ياإلعالنتتات التلفايمنيتتة ممتتا شتتابه ذلتتك م ت
 -1صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص ص .14-17
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مستتائل مختترأ يالملصتتقات ما فتتالم الستتياحية الدعائيتتة إلتتى غيتتر ذلتتك م ت المستتائل التت
تريا على مهمية السياحية مدمرها اليبير ف حياة يل إنسا .1
 .7مرحلة البحث والدراسة:
تتضم هتذ المرحلتة الجلتمد التت يقتمم بلتا الستائل مت مجتل البحتث عت المستائل
المختلفة الت تساهم ف إشبا رغباتته محاجاتته النفستية مالماديتة مت ختالل القيتام برحلتة
ستتياحية ،مم ت مجتتل ذلتتك يقتتمم بتجميتتأل المعلممتتات مالبيانتتات الالامتتة ع ت هتتذ الرحلتتة
السياحية المنتورة مم المستلدفة م مؤسسات الليرا مم المؤسسات مالمياالت السياحية
المحليتتة مم ا جنبيتتة مم م ت التتميال الستتياحيي فت الختتارج مم م ت المعتتارا ما صتتدحا
الذي سبق للم القيام بمثل هذ الترحالت الستياحية ،ثتم يقتمم الستائل بدراستة هتذ البيانتات
الت حصل عليلا م مصادرها السابقة ،مذلك للمصمل إلى منسب البرامج السياحية التت
يرغبلا مالت تتناسب مأل مهدافه مرغباته محدراتته الماليتة مورمفته االجتماعيتة المرتبلتة
بعمله مغيرها.2
 .4مرحلة املقارنة بني البدائل:
يتتتم ف ت هتتذ المرحلتتة تقيتتيم البتترامج الستتياحية المتاحتتة م ت حيتتث حجتتم االستتتفادة
مالمنافأل المادية مالمعنمية المترتبة عليلا مقارنة بنفقاتلا متيلفتلا المادية ،ثتم يقتمم الستائل
بعد هذا التقييم الممضمع للبدائل المختلفة بعمتل مقارنتة بينلتا لتحديتد البرنتامج الستياح
ا نستتب لتته م ت مختلتتا النتتماح  .متستتمى هتتذ المرحلتتة بمرحلتتة القتترار مي االستتتقرار
الذهن التخاذ حرار بشرا برنامج سياح معي .3
 .1مرحلة اختاذ القرار النهائي:
بعد م يستقر الستائل ذهنيتا علتى حترار معتي مهتم القيتام برحلتة ستياحية إلتى دملتة
معينة ،فإنه يقمم باإلفصا ع هذا القرار الذهن الذي استقر عليته ،مذلتك باتختاذ القترار
الفعل لشرا البرنامج السياح مما يرتبل بته مت إجترا ات ،حيتث يقتمم الستائل بالتمجته
إلى المييل السياح مم المؤسسة مم الميتب السياح للتعاحد علتى شترا الرحلتة الستياحية
 -1علي فالح الزعبي ،التسويق السياحي والفندقي (مدخل صناعة السياحة والضيافة) ،مرجع سابق ،ص .271
 -2صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .11
 -3محمد منير حجاب ،اإلعالم السياحي ،دار الفجر الجديد للنشر والتوزيع ،مصر ،2007 ،ص .777
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ماالستعداد للقيام بلتا فت المحتت المحتدد للتا بعتد تجليتا احتياجاتته الشخصتية التت ستما
يحتاج إليلا.1
بعد حيام المستللك الستياح بالرحلتة الستياحية مالعتمدة منلتا تنتتج حالتة الرضتا مت
عدمه ،مف الحالة ا ملى حد تخلق رغبة جديدة لدأ السائل عند بلمغته هدفته مت الايتارة
مرضتتا ع ت البرنتتامج الستتياح المختتتار ،باعتبتتار ذم ستتلمك متعتتدد ممتجتتدد الرغبتتات
ميسعى دائما اليتساب متجريب الجديد مالعيس إذا لم يجد المستللك الستياح ضتالته مت
الرحلة السياحية مه حالة عدم الرضا.
ميمي تلخيص مختلا مراحل القرار الشرائ لدأ المستتللك الستياح فت الشتيل
التال
شكل رقم  :01مراحل القرار الشرائي لدى املستهلك السياحي
االستقرار واإلثارة

البحث

المفاضلة

الشراء

التقييم

عدم الرضا

الرضا

المصدر :من إعداد الباحثة استنادا إلى
Source : Gérard Tocquer et autres, Marketing du tourisme, éditions Gaëtan Morin,
Canada, 2ème édition, 1999, p137.

 -1صبري عبد السميع ،مرجع سابق ،ص .11
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خالصة:
يستخلص مما تم التلرق إليه ف هذا الفصل ،م التلتمر اليبيتر التذي شتلد حلتا
الختتدمات ،مالمنافستتة الشتتديدة بتتي مختلتتا مؤسستتاته ،مدأ إلتتى ضتترمرة تلبيتتق متبن ت
المفاهيم التستميقية لايتادة فعاليتلتا ميفا تلتا ،ميتذا االهتمتام بمختلتا المعتايير التت يعتمتد
عليلا المستللك ف الحيم على جمدة الخدمة المقدمة له الختالفلا عت تلتك المستتعملة فت
السلأل المادية مذلك بسبب الخصائص الممياة للخدمة.
يمتا يعتبتر ستلمك المستتللك ا ستاس التذي يجتب اعتمتاد فت فلتم العمليتة التستميقية
بنا ا على النور إلى لالب الخدمتة مم الستلعة علتى منته مجممعتة مت الحاجتات مالرغبتات
القابلة لإلشبا ممجممعة م ا فعال مردمد ا فعال مالقرارات غير المباشرة.
إضتتافة إلتتى ذلتتك ،مبالنستتبة للمؤسستتات الخدميتتة الستتياحية ،فملمتتا اختلفتتت ا شتتيال
القانمنيتة للتذ المؤسستات مالتت تتختذها لممارستة منشتلتلا بصتفة رستمية ،فتال تقتصتر
مهميتلتا علتى متا تقدمته مت ختدمات الامتة للستيا بتل تتعتداها يمنلتا مصتدرا مساستيا مت
مصتادر التدخل القتمم متلعتب دمرا هامتا فت إبتراا المجته الحضتاري للدملتة مبالتتال
تلمير الحياة االحتصادية ماالجتماعية.
يما تتميا المياالت السياحية بيمنلا مؤسسات خدمية ستياحية ذات استتخدام يثيتا
للممارد البشرية معدم انفصال الخدمة فيلا ع مقدميلا ،مبصعمبة االلتتاام بمعتايير ثابتتة
يم الخدمات المقدمة غير ملممسة ،مهذا ما يتللب ملارات متمياة للعاملي فيلا ممسس
الختيارها متعيينلا.
ميتضتتل ميضتتا ،م االهتمتتام بالمستتتللك الستتياح حتتد محتتتل حيتتاا يبيتترا ف ت مجتتال
بحتتمث الستتمق لتتدأ البتتاحثي مالدارستتي فت التتدمل المستتتقبلة للحريتتة الستتياحية باعتبتتار
مستتتلليا لنتتم ختتاص م ت الختتدمات مه ت الختتدمات الستتياحية الت ت تتصتتا بخصتتائص
تختلتتتا عتتت خصتتتائص الختتتدمات ا ختتترأ ،يمتتتا يتميتتتا المستتتتللك الستتتياح بعتتتدد متتت
الخصتتائص الت ت تتتؤثر ف ت نمتتل استتتخدامه للمنتتتج الستتياح مستتلميه ف ت دملتتة المقصتتد
السياح .
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متهيد:
تعتبر التدفقات السياحية كنشاط اقتصادي مؤثر في االقتصاد العالمي ،بحيث
أصبحت صناعة السياحة تحتل المرتبة الخامسة في العالم بعد المحروقات ،المنتجات
الكيماوية ،الصناعات الغذائية والصناعات اآللية ،كما تحتل المرتبة األولى في العديد من
الدول السائرة في طريق النمو ،1حيث أصبحت صادرات السياحة تقدر بـ  %92من
صادرات العالم للخدمات ،و %6من إجمالي صادرات السلع والخدمات عالميا ،ولقد دلت
اإلحصاءات على تسجيل قرابة  7801مليون زيارة سياحية دولية في عام  ،9872أنفق
عليها ما يقرب من  7752مليار دوالر ،ويدعم هذا االتجاه ما تتوقعه بعض الهيئات
السياحية اإلقليمية والعالمية من وصول عدد السياح على صعيد العالم بأكمله نحو 7.4
مليار سائح في عام  9898ونحو  7.0مليار سائح في عام  .9828كما تساهم صناعة
السياحة بنسبة  %2في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ،إضافة إلى أنها توفر وظيفة من
بين  77وظيفة من إجمالي الوظائف على مستوى العالم 2بنسبة  %2.82من إجمالي
القوى العاملة في العالم ،حيث يوفر قطاع السياحة ما يقارب  966مليون وظيفة .أما
االستثمار السياحي فقد بلغت قيمته  164.1مليار دوالر أمريكي بنسبة  %4.1من إجمالي
االستثمار العالمي في سنة  ،9879كما ارتفعت هذه النسبة بـ  %4.9في سنة 9872
لتصل قيمته إلى  088مليار دوالر أمريكي ،3مما يجعل صناعة السياحة في مقدمة
الصناعات العالمية المساهمة في البناء االقتصادي ،واالندماج في السوق العالمي وإزالة
العوائق والقيود ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية.
وتلعببب المقومببات السبببياحية والمتمثلببة فببي تلبببإل اإلمكانببات الطبيعيببة والحضبببارية
والماديببة التببي تتببوفر عليهببا الببدول والتببي تعببد الركببائز األساسببية للعببرض السببياحي ،دورا
أساسيا في تطوير التدفقات السياحية سيما الدولية منها ،ويعد التمييبز ببين البدول فبي مبدى

1

- Organisation Mondiale du Tourisme, Le tourisme international génère des recettes d’exportation de
1.4 billion de dollars, Edition 4102, p10.
2
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, 2014 Edition, p14.
3
- World Travel & Tourism Council, the authority on World Travel & Tourism, Travel & Tourism
Economic Impact, 2013, p10.
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تببوفر هببذه المببوارد والمقومببات شببرطا ضببروريا وأحببد العوامببل الرئيسببية المحببددة للطلببب
السياحي في أغلب األحيان ولبعض األنماط السياحية على وجه الخصوص.
وعلى هذا األساس سيتم التطرق في هبذا الفصبل إلبى الحركبة السبياحية الدوليبة فبي
المبحث األول وإلى واقع السياحة في الجزائر في المبحث الثاني.

املبحث األول :تطور التدفقات السياحية الدولية البشرية والنقدية خالل
الفرتة ()4102-0991
تشهد الحركة السياحية الدولية تطورا ملحوظا ومتزايدا مبن سبنة  7258إلبى الوقبت
الحالي .كما تشكل العائدات من السياحة الدوليبة عباما هامبا مبن عوامبل النمبو لبدفع عجلبة
التنمية فيها ،إذ تمثبل مصبدرا مهمبا للعمبات األجنبيبة لكثيبر مبن البدول المتقدمبة والناميبة
التبي أولبت أهميبة لقطاعهبا السبياحي ،حيبث يتجبه العبالم تبدريجيا بتطبيبق اتفاقيبة التجبارة
الحبرة فبي الخبدمات إلبى مبا يطلبق عليبه بالعولمبة السبياحية والتبي تعنبي أن أسبواق البدول
السبياحية تصببح مفتوحبة دون قيبد أو شبرط لممارسبة األنشبطة السبياحية أمبام المنشبتت
والهيئات السياحية الوطنية واألجنبية العاملة في القطاع.
وعلبى البرغم مبن التقلببات السبائدة فبي االقتصباد العبالمي واألحبداث التبي تزعبزع
االستقرار وآخرها األزمة المالية االقتصادية العالميبة واألمبراض واألوبئبة المنتشبرة عببر
العببالم ،أظهببرت صببناعة السببياحة مرونببة إيجابيببة فببي مواجهببة التغيببرات االقتصببادية
واالجتماعية والسياسية.
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املطلب األول :تطور التدفقات السياحية الدولية البشرية خالل الفرتة
()4102-0991
لقد شهدت التدفقات السياحية الدولية البشرية تطورا كبيرا خال الفترة الممتدة من
سنة  7258إلى سنة  ،9872ويمكن توضيح هذا التطور خال هذه الفترة في الجدول
التالي.
جدول رقم  :01تطور احلركة السياحية الدولية خالل الفرتة 2013-0991
الوحدة :مليون سائح
السنوات 0991 0991 0991
عدد
السياح

95.2

0991

2013 2012 4100 4101 4111 0991

422.5 910.7 765.0 62.2

601

248

995

1087 1035

Source: - World Tourism Organization, Tourism Market Trends, 2006 Edition, p03.
- Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT du Tourisme,
Edition 2013, p04.
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, 2014 Edition, p04.

يوضح الجدول رقم  87تطور عدد السائحين الدوليين خال هذه الفتبرة مبن حبوالي
 95.2مليون سائح عام  ،7258إلى  910.7مليون سنة  ،7208إلى  422.5مليون سبائح
سنة  ،7228إلى حوالي  601مليون سائح عبام  ،9888بمعبدل نمبو  %6.0فبي المتوسبط
سببنويا ،إذ سببجلت حركببة السببياحة الدوليببة معببدالت تغيببر موجبببة دائمببا خببال هببذه الفتببرة
باسببتثناء عببامي  )1983،7209حيببث انخفببض عببدد الزيببارات السببياحية بمعببدل %8.1
و %8.2على التوالي بسبب انخفاض معدالت النمو االقتصادي ،وارتفاع معدالت البطالبة
فببي الببدول التابعببة لمنظمبة التعبباون والتنميببة االقتصببادية التببي تضببم أهببم الببدول المصببدرة
للزيبارات السبياحية فبي العبالم ،وأكببر البدول إنفاقبا علبى السبياحة ،مثبل الواليبات المتحببدة
األمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وغيرها من الدول.1
كمببا أثببرت أحببداث  77سبببتمبر  9887سببلبا علببى حركببة السببياحة العالميببة ،حيببث
انخفض معدل النمو االقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية ،ومن ثم تدهور األوضباع
االقتصادية في مختلف مناطق العالم ،مما أدى إلبى انخفباض عبدد السبائحين البدوليين إلبى
حوالي  684مليون سائح عام  9887بمعبدل انخفباض  %0.3خبال العبام ككبل عبن عبام
1

- World Tourism Organization, Tourism Market Trends, 2006 Edition, p03.
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 ،9888وبذلإل تكون سنة  9887من أسوأ السنوات السياحية على مختلبف منباطق العبالم،
وخاصة الشهور األربعة األخيرة من العبام نفسبهف فقبد شبهدت انخفاضبا ملحوظبا فبي عبدد
السببائحين علببى مسببتوى العببالم بلغببت نسبببته  ،%77ويببوزع هببذا االنخفبباض علببى معظببم
المناطق في العبالم مسبجا فبي إفريقيبا  %2.5وفبي األمبريكيتين  ،%94وفبي شبرق آسبيا
والمحيط الهادي  %78وفي أوروبا  ،%6وفي الشرق األوسبط  ،%28وفبي جنبوب آسبيا
 .%94مع عبودة األمبن والثقبة لبدى السبائح اسبترجعت السبياحة وتيبرة النمبو اإليجابيبة إذ
بلغببت سببنة  9881أحسببن معببدالتها مقارنببة بالعببام  ،9886وقببد بل ب معببدل التطببور%6,1
مسجلة بذلإل حجما من تدفقات السبياحة الدوليبة الوافبدة بحبوالي  284مليبون عبام 9881

1

وخال العام  9880واصل قطاع السياحة النمو ،ولكن بمعدل أقل مقارنبة بسبنة  9881إذ
بل حجم التبدفقات البشبرية حبوالي  917مليبون سبائح وبمعبدل نمبو  ،%9وإجمباال تطبور
عدد السائحين خال الثمانية سنوات األخيرة بمعبدل متوسبط سبنوي قبدر ببـ  ،2%2.0كمبا
انخفبض عبدد السبائحين الببدوليين إلبى  009مليبون سبائح فببي سبنة  9882ليصبل فبي سببنة
 9877إلى  225مليون سائح مقارنة ببـ  248سبائح لسبنة  ،39878ثبم إلبى  7825مليبون
سائح في سنة  9879ليبل  7801مليون سائح في سنة .49872

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, 2009 Edition, p04.
- World Tourism Organization, Ibid, p10.
3
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Edition 2012, p04.
4
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, 2014 Edition, p04.
2
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أما تقديرات المنظمة العالمية للسياحة للمعدل المتوسط للتطور السنوي لتدفقات
السياح آلفاق سنة  9898وأيضا سنة  9828فيوضحها الجدول التالي:
جدول رقم  :14تقديرات املعدل املتوسط للتطور السنوي لتدفقات السياح
آلفاق 4121 -4141
بالنسبة المئوية
الدول
أوروبا
آسيا والباسيفيك
األمريكيتين
إفريقيا
الشرق األوسط
مجموع العالم

4141 -4101
9.1
5.1
9.2
5.4
5.9
2.0

4121 -4141
7.0
4.9
9.9
4.6
4.8
9.2

Source: - Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT
du Tourisme, Edition 2012, p15.

يوضح الجدول رقم  02تطور عدد السائحين ،مما يدل على تطور ظباهرة السبياحة
تطورا كبيرا وانتقالها إلى صناعة ال يستطيع أحد إغفال دورها ،فقبد أثبتبت أنهبا نشباط لبه
آثاره االقتصادية والبيئيبة واالجتماعيبة بعيبدة المبدى علبى المقاصبد السبياحية ،فمبن 95.2
مليون زيارة سياحية عام  7258ارتفع عدد الزيارات السياحية الدولية إلبى  7801مليبون
زيارة سياحية عام  .9872وفي الحقيقة فإن السياحة العالمية شهدت نموا متواصبا خبال
عببام  9872وبمعببدل سببنوي  %5مقارنببة بببـ  7825سببائح لسببنة  ،19879وهببي أعلببى مببن
التوقعات طويلة األجبل والمقبدرة مبن قببل المنظمبة العالميبة للسبياحة بنسببة  %2.2سبنويا
خال الفترة من  9878إلى  9828لتنخفض نسببة النمبو مبن  %2.0فبي سبنة  9879إلبى
 % 9.2في سنة .29828

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, 2014 Edition, p14.
- World Tourism Organization, Ibid, p14.

2
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كمببا يوضببح الشببكلين المببواليين توقعببات المنظمببة العالميببة للسببياحة حببول تطببور
التدفقات السياحية آلفاق سنة  9898وسنة .9828
شكل رقم  :01تقديرات التدفقات السياحية حسب مناطق الوجهة آلفاق سنة
 4141وسنة  4121مقارنة بسنة 4101
744

535

620
475,3

355

60,9
101
149

50,3
85
134

204

الشرق األوسط

600
500
400

149,7
199
248

2020

أفريقيا

700

300
200
100

التدفقات السياحية مليون سائح

2010
2030

800

0
آسيا والباسفيك
الجهات الجغرافية

أمريكا

أوربا

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات:
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Le tourisme
à l’horizon 2030, Edition 4102, p15.
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شكل رقم  :00تقديرات منظمة السياحة العاملية للسياحة الوافدة
آلفاق  4141وآفاق 4121
2000
1809

1800
1600
1360

التدفقات السياحية

1400
1200
940

التدفقات السياحية مليون
سائح

1000
800
600
400

200
0
2030

2020
الفترات

2010

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات:
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Le tourisme
à l’horizon 2030, Edition 2012, p15.

مبببن خبببال الشبببكلين ياحبببظ تقبببديرات التبببدفقات جببباءت موزعبببة حسبببب المنببباطق
الجغرافية وكانت التقديرات محسوبة على أسباس معبدالت النمبو المحبدد فبي الجبدول رقبم
 ،89وبحلببول  9898سببوف تبقببى ثبباث منبباطق مسببيطرة وأكثببر جاذبيببة ،وهببي أوروبببا
وآسيا والباسفيإل ،واألمريكيتين وهي نفس التوقعبات بالنسببة لسبنة  ،9828حيبث سيصبل
عدد السبياح سبنة  9898إلبى  7826مليبون سبائح وإلبى  7082مليبون سبائح سبنة 9828
وستظل أوروبا السوق السياحي المصدر األول في العالم علبى البرغم مبن توقبع انخفباض
حصببتها السببوقية إلببى  %45.2سببنة  9898وإلببى  %47.7سببنة  9828مببن إجمببالي حجببم
الحركة السبياحية الدوليبة ،وسيصببح شبرق آسبيا والباسبفيإل إضبافة إلبى الواليبات المتحبدة
ثاني أكبر سوق سياحي عالمي مصدر بعبد أورببا ،وسبتكون الصبين مبن البدول المصبدرة
األولى في هبذا اإلقلبيم وراببع أكببر دولبة مصبدرة بعبد ألمانيبا والياببان والواليبات المتحبدة
األمريكية ،حيث ستقوم بتصدير أكثر من  788مليون زيارة سنويا ،كمبا ستشبهد المقاصبد
السببياحية اإلقليميببة الصببغيرة المتمثلببة فببي الشببرق األوسببط وأفريقيببا وجنببوب آسببيا نمببوا
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ملحوظببا فببي إجمببالي حجببم حركببة السببياحة الوافببدة والتببي سببتزيد بمعببدل  %4سببنويا فببي
الشرق األوسط ،وفي أفريقيا بمعدل  %4.6سنويا وفي جنوب آسيا بمعدل  ،%5.2وببذلإل
سيزيد نصبيب السبوق لهبذه األقباليم السبياحية مبن إجمبالي حجبم الحركبة السبياحية الدوليبة
لسنة .9828

املطلب الثاني :تطور التدفقات السياحية الدولية النقدية خالل الفرتة
()4102-0991
لقببد زادت اإليببرادات السببياحية الدوليببة ،خببال الفتببرة  1)9872 -7258بمعببدالت
أكبر وأسرع من معدالت زيادة عدد السائحين ،والجدول التالي يوضح ذلإل:
جدول رقم  :12تطور حجم اإليرادات السياحية العاملية خالل الفرتة 4102-0991
الوحدة :مليار دوالر أمريكي
السنوات
0991
0991
0991
0991
0991
4111
4101
4100

حجم اإليرادات السياحية العالمية
9.7
6.2
71.2
784.4
918.9
407.6
927
7849

4104
4102

7810
7752

Source: - World Tourism Organization, Tourism Market Trends,
International Tourist Receipts, 1950-2005, 2006 Edition, p10.
- Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT du
Tourisme Recettes du Tourisme International, Edition 4102, p15.

يوضح الجدول رقبم  ،82تطبور اإليبرادات اإلجماليبة مبن السبياحة الدوليبة فبعبد أن
كانت هذه اإليرادات حوالي  9.7مليار دوالر فقبط عبام  7258صبارت تمثبل مبن 407.6
مليار دوالر عام  ،9888بمعدل زيادة  %77فبي المتوسبط سبنويا خبال تلبإل الفتبرة ،كمبا
سجلت اإليرادات السياحية أيضا معبدالت تغيبر موجببة طبوال هبذه الفتبرة باسبتثناء عبامي
 7209و 7202حيث انخفضت اإليرادات السبياحية بمعبدل  %5.4و %9.4علبى التبوالي
1

- Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT du Tourisme Recettes du Tourisme
International, Edition 4102, p05.
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مسجلة بذلإل معدالت انخفاض أكبر من معدالت انخفاض عدد السائحين في الفترة نفسبها،
كمبا انخفضبت اإليبرادات السبياحية علبى مسبتوى العبالم عبام  – 9887بسببب أحببداث 77
سببببتمبر  – 9887إلبببى  462.2مليبببار دوالر تقريببببا ،بمعبببدل انخفببباض  %9.6عبببن عبببام
 ،9888كما بلغت اإليرادات السياحية  291مليار دوالر أمريكي لسبنة  9878لتصبل إلبى
 7849مليبببار دوالر أمريكبببي فبببي سبببنة  ،9877وقبببد صببباحبت اإليبببرادات السبببياحية فبببي
مستوى تطورها خال اإلحدى عشر سبنة األخيبرة التطبور الحاصبل علبى مسبتوى حركبة
السببياحة الدوليببة الوافببدة ،إال أنهببا سببجلت معببدالت أفضببل مقارنببة بتطببور السببياحة الدوليبة
الوافببدة ،كمببا ارتفعببت اإليببرادات السببياحية لسببنة  9879إلببى  7810مليببار دوالر أمريكببي
لتصل إلى  7752مليار دوالر أمريكي في سنة  9872بمعدل نمبو  %5بالقيمبة الحقيقيبة
مع األخبذ بعبين االعتببار التغيبر فبي معبدل الصبرف والتضبخم) وهبو نفبس معبدل تطبور
عدد السياح خال نفس السنة مقارنة بسنة .9879
كما عادت أكبر حصص اإليرادات السياحية الدولية إلى مجموعة من البدول تمثلبت
في كل من الواليات المتحدة األمريكية ،إسببانيا ،فرنسبا ،الصبين ،ماكباو ،إيطاليبا ،تايلنبدا،
ألمانيا ،ثم كل من إنجلترا وهونب كونب  .والجبدول اآلتبي يوضبح نصبيب هبذه البدول مبن
إيرادات السياحة العالمية لسنة .9872

 حسببت تقريببر المنامببة العالميببة للسببياحة :تتمثببل اإليببرادات السببياحية العالميببة بحجمببالي إنفبباق السببياح أثنببا سببفر م علببى اإل امببة والطعببام
والترفيه والتسوق وجميع الخدمات ذات العال ة.
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جدول رقم  :12املراتب العشر األوىل يف حجم اإليرادات السياحية على
املستوى العاملي لسنة 4102
الوحدة :مليار دوالر أمريكي
الدول
الواليات المتحدة األمريكية
إسبانيا
فرنسا
الصين
ماكاو(الصين)
إيطاليا
تايلندا
ألمانيا
إنجلترا
ونغ كونغ (الصين)

حجم اإليرادات
السياحية
722.6
68.4
56.7
57.1
57.6
42.2
49.7
47.9
48.6
20.2

النسبة
المئوية
79
5.97
4.04
4.46
4.45
2.12
2.62
2.55
2.58
2.26

Source: - World Tourism Organization, Tourism Highlights,
International Tourism Receipts, 4102 Edition, p19.

يبببين الجببدول أعبباه تصببدر الواليببات المتحببدة األمريكيببة قائمببة اإليببرادات السببياحية
الدوليببة لسببنة  9872بببـ  .722.6مليببار دوالر أمريكببي ،أي مببا يعببادل  %79مببن حجببم
اإليرادات المحققة على المستوى العالمي لهذه السنة ،تليها في المرتبة الثانيبة والثالثبة كبا
من إسبانيا وفرنسا بنسببة  %5.97و %4.84علبى التبوالي ثبم تتبعهبا بقيبة البدول كمبا هبو
وارد بالجدول رقم .84
وال شإل أنه كلما زادت تدفقات الحركة السياحية زاد حجم اإلنفاق العام علبى السبلع
والخدمات السياحية ،وبالتبالي ارتفباع معبدالت االدخبار ممبا ين ص
شبط الصبناعات والخبدمات
المرتبطببة بصببناعة السببياحة ،األمببر الببذي يتولببد عنببه اتسبباع نطبباق هببذه الصببناعات أو
الخدمات ألن كل استثمار جديد يعني إنفاقا جديدا والذي تنتج عنه دخوال جديدة.1
هكببذا تتوقببف أهميببة وحجببم اإليببرادات السببياحية علببى حجببم مببا ينفقببه السببائحون فببي
الدولببة المضببيفة ،وذلببإل تبعببا لعببدة متغيببرات منهببا ،الغببرض مببن السببياحة ،الفئببة السببياحية

 -1جامعة الدول العربية ،المجلس الوزاري العربي للسياحة ،الدليل السياحي العربي ،مناخ وحوافز االستثمار في الدول العربية.
www. Patdq.com/6.html
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ونوعيبببة السبببياحة ،وعبببدد الليبببالي السبببياحية التبببي يقضبببيها السبببياح فبببي مختلبببف الفنبببادق
وغيرها.1
وتتصدر المراتب العشر األولى في مجال اإلنفاق السياحي العبالمي فبي الغالبب كبل
من الصين الواليات المتحدة األمريكية وألمانيبا وانجلتبرا وفرنسبا وكنبدا وروسبيا وإيطاليبا
واليابان واستراليا مع تبادل المراكز بينها من سنة  9882إلى سبنة  .29877أمبا فبي سبنة
 9872فقد فقدت اليابان ترتيبها المعتاد ضمن هذه الدول ليحل محلها البرازيل في المرتبة
العاشرة ،وقد بل اإلنفاق السياحي العالمي  7752مليار دوالر أمريكي ،3وكانت المراتبب
األولى على المستوى العالمي من نصيب الدول الموضحة بالجدول اآلتي:
جدول رقم  :19املراتب العشر األوىل يف حجم اإلنفاق السياحي
العاملي سنة 4102
الوحدة :مليار دوالر أمريكي
الدول

حجم اإلنفاق السياحي

الصين
الواليات المتحدة األمريكية
ألمانيا
روسيا
انجلترا
فرنسا
كندا
أستراليا
إيطاليا
البرازيل

790.6
06.9
05.2
52.5
59.6
49.4
25.9
90.4
91.8
95.7

النسبة
المئوية
77
1.42
1.47
4.67
4.52
2.65
2.84
9.45
9.22
9.76

Source: - World Tourism Organization, Tourism Highlights, International
Tourism Expenditure, 4102 Edition, p13.

 -1محيا زيتون ،السياحة ومستقبل مصر بين إمكانيات التنمية ومخاطر الهدر ،دار الشروق ،القا رة ،2002 ،ص .89
2
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International tourism’s top spenders, 4104
Edition, p10.
3
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Dépenses du tourisme
international, Edition 4102, p13.
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يبببين الجببدول أعبباه تصببدر الصببين قائمببة اإلنفبباق السببياحي العببالمي لسببنة 9872
 790.6مليار دوالر أمريكي ،أي ما يعادل  %77من حجم اإلنفاق السياحي العبالمي لهبذه
السنة ،تليها في المرتبة الثانية والثالثة كا من الواليبات المتحبدة األمريكيبة وألمانيبا بنسببة
 %1.42و %1.47على التوالي ثم تتبعها بقية الدول كما هو وارد بالجدول رقم .85

املطلب الثالث :التوزيع اجلغرايف للتدفقات السياحية الدولية البشرية والنقدية
إن توزيع حركة السبياحة واإليبرادات السبياحية الدوليبة علبى منباطق العبالم الخمبس
توزيع غير متوازن تبعا لمبا يسبود اتجاهبات حركبة السبياحة الدوليبة مبن قبوانين تحكمهبا،
كقانون الجوار وقانون التركز والتكامل ،والجدولين التاليين يوضحان ذلإل:
جدول رقم  :19نصيب القارات اخلمس من التدفقات السياحية البشرية العاملية
للفرتة 4102-4119
الوحدة  :مليون سائح
القارات
السنوات
4119
4119
4101
4100
4104
4102

أوروبا
عدد
السياح
401.9
467.5
414.0
576.4
524.4
562.4

%
52
59.29
58.57
57.28
57.62
57.02

آسيا والباسفيك
عدد
السياح
704
708.2
984.4
970.9
922.5
940.7

أمريكا

%
98
98.57
97.14
99
99.56
99.09

عدد
السياح
741.0
748.6
758.1
756
769.1
761.2

%
76
75.24
76.82
75.60
75.19
75.45

الشرق
األوسط
عدد %
السياح
6
55.6
6
59.2
6.47 68.2
5.59 54.2
5
57.1
4.15 57.6

إفريقيا
عدد
السياح
44.9
46
42.1
42.4
59.2
55.0

%
4.08
5.97
5.92
5
5.11
5.72

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول ر م  10وعلى بيانات:
- Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT du Tourisme Arrivées De
Touristes Internationaux, Edition 4100, p14.
- Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT du Tourisme Arrivées De
Touristes Internationaux, Edition 2012, p14.
Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT du Tourisme Arrivées De
Touristes Internationaux, Edition 2013, p14.
- Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT du Tourisme Arrivées De
Touristes Internationaux, Edition 2014, p14.

 يعني انون الجوار أن حركة السياحة الدولية تتركز بين الدول المجاورة للدول المصبدرة للسبائحين مثبل :دول أوروببا الةربيبة ودول أمريكبا
الشمالية ،ويرجع ذلك لقصر المسافات التي يقطعها السائح ،وينعكس ذلك على انخفاض التكاليف السياحية ومن ثم يفضل السبائحون التوجبه
إلى الدول المجاورة لهم ،أما انون التركز والتكامل فيعني اتجاه بعض المؤسسبات السبياحية إلبى التكامبل األفقبي ،أي اتحباد شبركات سبياحية
مختلفة مع بعضها لتشكل مجموعة سياحية ضخمة لتقف أمام الشركات السياحية المنافسة ،أما التكامل الرأسي :و انبدما مؤسسبات ائمبة
على أنواع مختلفة من الخدمات وتقديم ذه الخدمات في صورة رحلة شاملة.
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يتضح من الجدول رقم  86أن أوروبا تحتفظ بالنصيب األعظبم مبن حركبة السبياحة
الدولية منذ سنوات عديدة ،فقد بل نصيبها من عدد الزيارات السبياحية حبوالي  %52عبام
 ،9880تليهببا منطقببة آسببيا والباسببفيإل بببـ  ،%98ثببم أمريكببا بببـ  ،%76بينمببا كببان نصببيب
الشرق األوسط ،وإفريقيا  %6و %5على التوالي .1مع نهاية عام  9872سجلت السبياحة
الوافدة الدولية معدل نمو سبنوي بحبوالي  %5مقارنبة بسبنة  ،9879إال أن معبدالت النمبو
تباينت من منطقة إلى أخرى ،فقد سجلت منطقة أوروبا معبدل نمبو سبنوي متوسبط قبدر ببـ
 ،%5.4فببي حببين كانببت  %2.9 ،%5.4 ،%6.9و %8.9-علببى الترتيببب لكببل مببن آسببيا
والباسفيإل ،أفريقيا ،أمريكا ،والشرق األوسط ،وقبد أدى هبذا التفباوت النسببي فبي معبدالت
نمو حركة السياحة الوافدة نحو المناطق السياحية عبر العالم خبال السبنوات األخيبرة إلبى
إعببادة توزيعهببا الجغرافببي ،حيببث أصبببح نصببيب أوروبببا  ،%57.02بعببدد إجمببالي يقببدر
بببأكثر مببن  562.4مليببون سببائح عببام  ،9872تليهببا منطقببة آسببيا والباسببفيإل بببـ ،%99.09
وحوالي  940.7مليون سائح ،ثبم أمريكبا ببـ  ،%75.45وعبدد الزيبارات السبياحة الدوليبة
الوافدة للمنطقة قدر بـ  761.2مليون زيارة ،بينما كبان نصبيب إفريقيبا والشبرق األوسبط،
 %5.72و %4.15علببى التببوالي ،والعببدد اإلجمببالي للسببائحين الببذين زاروا المنطقتببين،
حوالي  55.0مليبون سبائح لمنطقبة إفريقيبا ،و 57.6مليبون سبائح لمنطقبة الشبرق األوسبط
لنفس السنة.2

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals, 2011 Edition,
p14.
2
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Arrivées De Touristes
Internationaux, Edition 2014, p14.
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جدول رقم  :19نصيب القارات اخلمس من التدفقات السياحية النقدية العاملية
للفرتة 4102-4119
الوحدة  :مليار دوالر
القارات
السنوات
4119
4119
4101
4100
4104
4102

أوروبا

أمريكا

آسيا والباسفيك

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

412.1
478.2
482.2
466.1
454
402.2

58
40.90
44.75
44.08
49.77
49.97

980.2
982.7
955.2
920.6
292.7
250.2

99
92.01
91.54
90.66
30.53
27

700.7
766.9
708.1
721.2
979.2
992.9

98
72.52
72.58
72
19.75
72.16

الشرق
األوسط
القيمة %
22.1
49
57.1
46.4
41.5
41.2

4.0
4.22
5.50
4.45
4.41
4.80

إفريقيا

القيمة %
28.9
90.0
28.4
29.1
24.2
24.9

2.9
2.20
2.90
2.74
3.18
2

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول ر م  12وعلى بيانات:
- Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT du Tourisme Recettes du
Tourisme International, Edition 2011, p15.
- Organisation Mondiale du Tourisme, Faits Saillants OMT du Tourisme Recettes du
Tourisme International, Edition 2014, p15.

يتضبح مببن الجببدول رقببم  81أن أوروبببا تسببتحوذ علببى أكبببر نصببيب مببن اإليببرادات
السياحية العالمية ويقدر بحوالي  %58عام  ،9880تليهبا منطقبة آسبيا والباسبفيإل بنصبيب
 ،%99ثببم أمريكببا بنصببيب  %98ثببم الشببرق األوسببط بنصببيب  ،%4.0فإفريقيببا بنصببيب
 ،1%2.9إال أن المعطيببات تغيببرت مببع تغيببر نسببب التوزيببع الجغرافببي لحركببة السببياحة
الوافدة مع نهاية عام  ،2013فأوروبا تسبتحوذ علبى نسببة  %42.21مبن حجبم اإليبرادات
السببياحة الدوليببة ،أي حببوالي  489.3مليببار دوالر ،تليهببا منطقببة آسببيا والباسببفيإل بنسبببة
 %31وبببإيرادات إجماليببة  358.9مليببار دوالر ،فببي حببين نالببت منطقببة أمريكببا 229.2
مليار دوالر وهو ما يعادل  %19.76مبن حجبم اإليبرادات السبياحية العالميبة ،أمبا منطقبة
الشرق األوسط وإفريقيا ،فقد حازت على نسببة  %4.08و %3وببإيرادات إجماليبة 47.3
مليار دوالر و 34.2مليار دوالر على التبوالي مبن حجبم إيبرادات السبياحة العالميبة لبنفس
السنة.2

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourism Receipts, 2010 Edition,
p15.
2
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Recettes Du Tourisme
International, Edition 2014, p15.
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أوال :حتليل حركة التدفقات السياحية الدولية البشرية والنقدية
بتحليببل حركببة السببياحة الدوليببة واإليببرادات السببياحية فببي منبباطق العببالم الخمببس
المصنفة وفقا للمنظمة العالمية للسياحة خال النصف الثاني من القرن العشرين إلى نهاية
 2013يتضح ما يلي:
 .0بالنسبة ألوروبا:
احتلت أوروبا مركزا بارزا في السوق السياحية العالمية منذ الخمسينيات ،والجدول
التالي يوضح نصيبها من التدفقات البشرية والنقدية للفترة :9872-7258
جدول رقم  :19نصيب أوروبا من التدفقات السياحية البشرية والنقدية العاملية
للفرتة 4102-0991
التدفقات البشرية
التدفقات
التدفقات
للقارة
البشرية العالمية
مليون سائح عدد السياح %
السنوات
66.48
76.0
95.2
0991
19.12
58.4
62.2
0991
60.75
772
765.0
0991
64.75
710.5
910.7
0991
68.42
965.6
422.5
0991
51.62
225.2
601
4111
55.69
440.2
081
4119
52
401.9
272
4119
59.29
467.5
009
4119
58.57
414.0
248
4101
57.28
576.4
225
4100
57.62
524.4
7825
4104
57.02
562.4
7801
4102

التدفقات النقدية
العالمية
مليار دوالر
أمريكي

9.7
6.2
71.2
784.4
918.9
407.6
609.1
247
057
291
7849
7810
7752

التدفقات النقدية
للقارة
يمة اإليرادات %
8.2
2.2
77
67.6
749.2
929.5
240.2
412.1
478.2
482.2
466.1
454
402.2

49.06
56.59
67.45
52
59.02
40.90
57.89
58
40.90
44.75
44.08
49.77
49.97

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدولين ر م  19ورقم  19وعلى بيانات:
- World Tourism Organization, Tourism Market Trends, International Tourist
Receipts, 1950-2005, Op Cit, p10.
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals
1950-2005, 2006 Edition, p13.
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يتضح من الجدول رقم  80أن أوروبا قد استحوذت على حبوالي  %66.4مبن عبدد
السائحين سنة  ،7258غير أن هبذا النصبيب أخبذ فبي النقصبان بنسبب بسبيطة إلبى أن بلب
 %51.62سنة  19888ثم  %52سنة  ،29880كما تناقص العدد إلبى أن أصببحت القبارة
تسببتحوذ علببى نسبببة  %57.2مببن حجببم الحركببة السببياحية الدوليببة لسببنة  ،9877بمببا يمثببل
 576.4مليببون سببائح ،كمببا احتلببت المركببز األول مببن حيببث اإليببرادات السببياحية المحققببة
بحببوالي  466.1مليببار دوالر مببا يعببادل  %44.0مببن إجمببالي اإليببرادات السببياحية لببنفس
السنة ،3لتصل إلى  562.4مليون سائح و 402.2مليار دوالر في سنة .49872
أما فيما يتعلق بالدول األكثر استقطابا للسياح بالمنطقة ،فيمكن توضيحها في الشكل
الموالي خال العام :9872
شكل رقم  :04عدد الزيارات السياحية ألكرب دول مستقبلة للسياح بأوروبا
لسنة 4102
83

90
80

60,7

60

47,7
عدد السياح بالماليين

31,5 31,2 28,4

النسبة من العدد اإلجمالي
0,5

50

37,8

10,77 8,46 6,71
5,6 5,53

70

40
30

14,73

20
10
0

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات:
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme,
Résultats Régionaux, Edition 2014, p19.

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals 1950-2005,
Op Cit, p12.
2
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals, 2011 Edition,
p12.
3
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Résultats Régionaux, Edition
2014, p19.
4
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2014 Edition, p19.
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يتضح من الشكل رقم  79أن فرنسا تعد من أكبر الدول األوروبية اسبتقطابا للسبياح
بببـ  02مليببون سببائح سببنة  9872وهببي األولببى عالميببا ،وحققببت إيببرادات سببياحية قببدرت
بحوالي  56.7مليار دوالر للسبنة نفسبها ،تليهبا اسببانيا ببـ  68.1مليبون سبائح فبي المركبز
الثالث عالميا ،ثم ايطاليا حوالي  41.1مليون سائح في المركز الخامس عالميا ،أمبا تركيبا
فقد جاءت فبي المركبز السبادس عالميبا ببـ  21.0مليبون سبائح ،ثبم ألمانيبا ببـ  27.5مليبون
سائح تليها كل من المملكة المتحدة وروسيا الفدرالية بحبوالي  27.9مليبون و 90.4مليبون
سائح على التوالي ،وترتب هذه الدول ضمن المراكبز العشبر األولبى فبي العبالم مبن حيبث
اإليرادات السياحية.1
إن المكانة الرياديبة التبي تحتلهبا البدول األوروبيبة وحصبولها علبى النصبيب األكببر
من السوق السياحية يرجع أساسا إلى توفرها على كافة مقومات الجذب السياحي الطبيعية
والصناعية ،باإلضافة إلى توسع تكتل االتحاد األوروبي الذي ساهم بشكل بارز فبي تنميبة
وزيادة السياحة البينية فيما بين دول االتحاد.

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, World’s Top Tourism Destinations, 2014
Edition, p19.

- 419 -

احلركة السياحية الدولية وواقع السياحة يف اجلزائر

الفصل اخلامس
 .4بالنسبة لشرق آسيا والباسفيك:

لقد تحصلت دول شرق آسيا والباسبفيإل علبى نسببة ضبئيلة جبدا مبن حركبة السبياحة
الدولية ،واإليرادات السياحية على مستوى العالم في بدايات منتصبف القبرن الماضبي ،إال
أنها شهدت معدالت نمو سياحي كبيرة ومستمرة ،ويمكن توضيح ذلإل في الجدول التالي:
جدول رقم  :19نصيب آسيا والباسفيك من التدفقات السياحية البشرية والنقدية
العاملية للفرتة 4102-0991
التدفقات البشرية
التدفقات
التدفقات
للقارة
البشرية العالمية
مليون سائح عدد السياح %
السنوات
8.12
8.9
95.2
0991
7.28
8.2
62.2
0991
2.14
6.9
765.0
0991
0.91
92
910.7
0991
79.12
56.9
422.5
0991
76.80
778.5
601
4111
72.82
752.6
081
4119
98
704
272
4119
98.57
708.2
009
4119
97.14
984.4
248
4101
99
970.9
225
4100
99.56
922.5
7825
4104
99.09
940.7
7801
4102

التدفقات النقدية
العالمية
مليار دوالر
أمريكي

9.7
6.2
71.2
784.4
918.9
407.6
609.1
247
057
291
7849
7810
7752

التدفقات النقدية
للقارة
يمة اإليرادات %
8.84
8.9
7.9
77.9
46.5
28.9
748.0
980.2
982.7
955.2
920.6
292.7
250.2

7.28
9.28
6.18
78.12
71.97
70.12
98.69
99
92.01
91.54
90.66
28.52
27

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدولين ر م  19ورقم  19وعلى بيانات:
- World Tourism Organization, Tourism Market Trends, International Tourist
Receipts, 1950-2005, Op Cit, p10.
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals
1950-2005, Op Cit, p13.
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يتضح من الجدول رقبم  82أن القبارة بعبد أن كانبت تحبرز علبى  %8.12مبن عبدد
السائحين ،و %7.28من اإليبرادات السبياحية سبنة  ،7258صبارت تحقبق  %79.12مبن
عدد السائحين ،و %71.97من اإليرادات السياحية عبام  ،7228ثبم  1%76و%70.7.

2

مببن إجمببالي عببدد السببائحين واإليببرادات السببياحية علببى التببوالي سببنة  ،9888إلببى %98

3

و 4%99مببن إجمببالي السببياحة الدوليببة الوافببدة علببى مسببتوى العببالم واإليببرادات السببياحية
العالميببة سببنة  ،9880ثببم إلببى  5%99مببن إجمببالي السببياحة الوافببدة علببى مسببتوى العببالم
و 6%90.66من إجمالي اإليرادات السياحية العالمية سنة  ،9877وبذلإل فقبد حققبت أكببر
معبدالت النمبو فبي العبالم لمببدة فاقبت النصبف قبرن ،ولببم تبنخفض معبدالت النمبو باسببتثناء
عببامي  7221و 7220بسبببب األزمببة االقتصببادية التببي عرفتهببا دول جنببوب شببرق آسببيا،
لتصل إلى  940.7مليون سائح و 250.2مليار دوالر في سنة .79872

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals 1950-2005,
Op Cit, p12.
2
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourism Receipts 1950-2005,
2006 Edition, p10.
3
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals, 2011 Edition,
p12.
4
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourism Receipts, 2010 Edition,
p19.
5
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Arrivées De Touristes
Internationaux, Edition 2013, p12.
6
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Recettes Du Tourisme
International, Edition 2013, p19.
7
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2014 Edition, p19.
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كما يوضح الشكل الموالي أولى البلدان المستقبلة للسياح بالمنطقة:
شكل رقم  :02عدد السياح الوافدين ألكرب دول مستقبلة للسائحني بشرق آسيا
والباسفيك لسنة 4102
55,7

60
50
40

عدد السياح بالماليين

25,71

25,66

26,54

30

22,45

النسبة من العدد اإلجمالي

20

10,36

10,34

10,7
10
0

هونغ كونغ

ماليزيا
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات:
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme,
Résultats Régionaux, Edition 4102, p19.

يتضببح مببن الشببكل رقببم  ،72أن أهببم البلببدان السببياحية بالمنطقببة تتمثببل فببي الصببين
بنسببببة  %22.45و %14.5مبببن حجبببم السبببياحة الوافبببدة للمنطقبببة ،واإليبببرادات السبببياحية
المحققة ،وقد حلبت ببالمركز الراببع عالميبا مبن حيبث حجبم التوافبد السبياحي البدولي ومبن
حيث اإليرادات السياحية بحوالي  55.1مليون سائح ،و 57.1مليار دوالر 1علبى الترتيبب
لسنة  ،9872ثم تاياندا بـ  96.54مليون سائح و 49مليار دوالر تليها ماليزيبا ببـ 95.17
مليون سائح و 21مليار دوالر ،ثم هونج كون ببـ  95.66مليبون سبائح و 22مليبار دوالر
لسنة .29872

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, World’s Top Tourism Destinations, 2014 Edition,
p19.
2
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2014 Edition, p19.
1
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 .2بالنسبة لألمريكيتني:

حظيت األمبريكيتين بنسببة كبيبرة مبن حركبة السبياحة الدوليبة ببالرغم مبن انخفباض
هذه النسبة انخفاضا ملحوظا خال فترة الدراسة ،ويمكن توضبيح هبذا االنخفباض بالنسببة
للتدفقات البشرية والتدفقات النقدية في الجدول التالي:
جدول رقم  :01نصيب أمريكا من التدفقات السياحية البشرية والنقدية
العاملية للفرتة 4102-0991
التدفقات البشرية
التدفقات
التدفقات
للقارة
البشرية العالمية
مليون سائح عدد السياح %
السنوات
92.61
1.5
95.2
0991
94.78
76.1
62.2
0991
95.57
49.2
765.0
0991
99.48
69.2
910.7
0991
97.77
29.0
422.5
0991
70.65
790.7
601
4111
76.59
722.2
081
4119
76
741.0
272
4119
75.24
748.6
009
4119
76.82
758.1
248
4101
75.60
756
225
4100
75.19
769.1
7825
4104
75.45
761.2
7801
4102

التدفقات النقدية
العالمية
مليار دوالر
أمريكي

9.7
6.2
71.2
784.4
918.9
407.6
609.1
247
057
291
7849
7810
7752

التدفقات النقدية
للقارة
يمة اإليرادات %
7.7
9.5
4.0
94.1
62.2
728.0
744.6
700.7
766.9
708.1
721.2
979.2
992.9

59.20
26.92
96.09
92.66
95.65
91.76
97.70
98
72.52
72.58
72
72.15
72.16

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدولين ر م  19ورقم  19وعلى بيانات:
- World Tourism Organization, Tourism Market Trends, International Tourist
Receipts, 1950-2005, Op Cit, p10.
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals
1950-2005, Op Cit, p13.
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يتضح من الجدول رقم  78أن نصيب أمريكبا النسببي مبن عبدد الزيبارات السبياحية
فببي الخمسببينيات حببوالي  ،%92.61وأخببذ باالنخفبباض حتببى بلبب حببوالي  %99.4سببنة
 ،7208ليصبل إلبى  % 70.65سبنة  ،19888ثبم اسبتمر فبي االنخفباض مبرة أخبرى إلببى
 %76عام  ،9880بما يمثل حوالي  741.0مليون سائح للعبام نفسبه ،2ومبع نهايبة 9877
سجلت المنطقة حوالي  756مليون سائح ،بما يعادل  %75.60من حجبم السبياحة الدوليبة
الوافببدة عبببر العببالم ،3لتصببل إلببى  761.2مليببون سببائح سببنة  9872مقابببل  769.1مليببون
سائح في سنة  9879بمعدل نمو  %2.9بين السنتين.4
أما بالنسبة لإليرادات السياحية الدوليبة ،فقبد انخفبض نصبيب األمبريكيتين منهبا إلبى
النصف تقريبا خال الفترة من عام  7258إلبى عبام  ،9888حيبث كبان نصبيبها مبن هبذه
اإليرادات حوالي  %52سنة  ،7258ثبم ببدأ فبي االنخفباض إلبى أن صبار نصبيبها %91
مببن إجمببالي اإليببرادات السببياحية الدوليببة سببنة  ،59888بمببا يمثببل حببوالي  728.0مليببار
دوالر للسنة نفسها ،كما انخفض نصبيبها إلبى  %98سبنة  9880بمبا يمثبل  700.7مليبار
دوالر .6كما تحصلت المنطقبة سبنة  9877علبى إجمبالي مبن اإليبرادات السبياحية قبدر ببـ
 198مليار دوالر ،مبا يعبادل  %72مبن حجبم اإليبرادات السبياحية المحققبة عببر العبالم،7
لتصل إلى  992.9مليار دوالر أمريكي في سبنة  9872مقاببل  979.2مليبار دوالر لسبنة
.89879

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals 1950-2005,
Op Cit, p12.
2
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals, 2011 Edition,
p12.
3
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Arrivées De Touristes
Internationaux, 2013, p12.
4
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals, 2014 Edition,
p12.
5
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourism Receipts 1950-2005,
Op Cit, p10.
6
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2010 Edition, p19.
7
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Recettes Du Tourisme
International, Edition 2013, p19.
8
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourism Receipts, 2014 Edition,
p19.
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بذلإل فقد احتلت األمريكيتبان المرتببة الثالثبة علبى مسبتوى العبالم مبن حيبث نصبيبها
من الزيارات السياحية واإليرادات السياحية بعد أوروبا ومنطقبة آسبيا والباسبفيإل ،ويرجبع
السببببب فبببي ذلبببإل إلبببى التوسبببع االقتصبببادي ،والتنميبببة السبببياحية القائمبببة فبببي دول أمريكبببا
الشببمالية ،باإلضببافة إلببى الجهببود السببياحية التببي تقببوم بهببا ببباقي دول المنطقببة .كمببا تبقببى
الحصة الكبرى للمنطقة من نصيب الواليات المتحدة األمريكية حيث استقطبت  50مليبون
سببائح بمببا يعببادل  %6مببن إجمببالي السببياح الببدوليين علببى مسببتوى دول العببالم .لقببد حققببت
إيببرادات سببياحية بلغببت  778مليببار دوالر ،بمببا يعببادل  %77.1مببن إجمببالي اإليببرادات
العالميببة لسببنة  ،9880لتصببل إلببى  69.17مليببون سببائح و 775.55مليببار دوالر فببي سببنة
.9877
وتضم منطقبة أمريكبا الشبمالية كبا مبن دولتبي المكسبيإل وكنبدا ،حيبث حققبت كنبدا
 75.6مليببار دوالر و 71.7مليببون سببائح سببنة  ،9880فببي حببين حققببت المكسببيإل 99.6
مليببون سببائح ومببا يعببادل  72.2مليببار دوالر ،1ومببا يعببادل  76مليببون سببائح وحببوالي 71
مليار دوالر أمريكبي و 92.4مليبون سبائح و 77.2مليبار دوالر لكبل منهمبا علبى الترتيبب
في سنة .29877

ابتدا من سنة  4112وحست تقسيم المنامة العالمية للسياحة المعمول به - :المكسيك يضم إلى أمريكا الشمالية عوض أمريكا الالتينية-
تركيا تحست مع أوروبا عوض آسيا -وأخيرا مصر تضم إلى آسيا )الشرق األوسط( عوض إفريقيا.
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2011 Edition, p18.
2
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2014 Edition, p10.
1
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كما يوضح الشكل الموالي أولى الدول المستقبلة للسياح بالمنطقة لسنة :9872
شكل رقم  :02عدد السياح الوافدين ألكرب دول مستقبلة للسياح باألمريكيتني
لسنة 4102
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات:
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme,
Résultats Régionaux, Edition 2014, p11.

يتضببح مببن الشببكل رقببم  74أن الواليببات المتحببدة األمريكيببة قببد اسببتقطبت 62.11
مليون سائح وحققت  722.51مليار دوالر في سنة ،9872أي مبا يعبادل نسببة %47.52
و %68.2مبببن حجبببم السبببياحة الوافبببدة لمنطقبببة األمبببريكيتين وحجبببم اإليبببرادات المحققبببة
بالمنطقة ،أما كنبدا فحققبت  76.52مليبون سبائح و 71.66مليبار دوالر ،وهبي تأخبذ نسببة
 %2.01و %1.1من حجم السياحة الوافدة واإليرادات السبياحية المحققبة بالمنطقبة ،بينمبا
تحصلت المكسيإل على  92.12مليون سبائح و 72.8.مليبار دوالر ،وهبي ببذلإل تسبتحوذ
على  %74من السياحة الوافدة ونسبة  %6من حجم اإليرادات بمنطقة األمريكيتين.1
كما تعتبر األرجنتين والبرازيبل مبن أهبم البدول السبياحية بالنسببة ألمريكبا الجنوبيبة
حيث استقطبت األرجنتين  5.7مليون سبائح وحققبت  5.35مليبار دوالر سبنة  ،9877فبي
حببين تحصببلت البرازيببل علببى  6.55مليببار دوالر ،و 5.42مليببون سببائح ،ليببنخفض عببدد
السياح إلى  5.51مليون سائح واإليبرادات إلبى  4.47فبي األرجنتبين لسبنة  9872لترتفبع

1

- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Résultats Régionaux, Edition
2014, p10.
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اإليرادات المحققة في البرازيل إلى  6.17مليبار دوالر مبع عبدم تبوفر المعطيبات بالنسببة
لعدد السياح.1
 .2بالنسبة للشرق األوسط:
لم تتمكن منطقة الشرق األوسط من الحصبول سبوى علبى نسببة ضبئيلة مبن السبوق
السببياحية الدوليببة للفتببرة  ،9872-7258ويمكببن توضببيح نصببيبها مببن التببدفقات البشببرية
والنقدية في الجدول التالي:
جدول رقم  :00نصيب الشرق األوسط من التدفقات السياحية البشرية والنقدية
العاملية للفرتة 4102-0991
التدفقات البشرية
التدفقات
التدفقات
للقارة
البشرية العالمية
مليون سائح عدد السياح %
السنوات
0.8
8.9
95.2
0991
0.86
8.6
62.2
0991
1.14
7.2
765.0
0991
2.55
1.7
910.7
0991
2.18
2.6
422.5
0991
3.52
94.9
601
4111
4.50
26.2
081
4119
6
55.6
272
4119
6
59.2
009
4119
6.47
68.2
248
4101
5.59
54.2
225
4100
5
57.1
7825
4104
4.15
57.6
7801
4102

التدفقات النقدية
العالمية
مليار دوالر
أمريكي

9.7
6.2
71.2
784.4
918.9
407.6
609.1
247
057
291
7849
7810
7752

التدفقات النقدية
للقارة
يمة اإليرادات %
8.82
8.7
8.4
2.5
5.7
71.6
91.6
22.1
49
57.1
46.4
41.5
41.2

1.43
1.45
2.23
3.35
1.89
3.65
4.04
4.0
4.22
5.50
4.45
4.47
4.80

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدولين ر م  19ورقم  19وعلى بيانات:
- World Tourism Organization, Tourism Market Trends, International Tourist
Receipts, 1950-2005, Op Cit, p10.
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals
1950-2005, Op Cit, p13.

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2014 Edition, p10.
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يتضح من الجدول رقم  77أن نصيب الشرق األوسط من الحركة السياحية العالمية
تراوحت نسبته بين  %8.0و %2.59من حجم التردد السياحي منذ الخمسينيات إلى غاية
نهاية  ،19888إال أنها في اآلونة األخيرة سجلت معدالت نمو ملحوظة ،إذ أصبحت
تستحوذ على نسبة  %6من حجم السوق السياحية الدولية مع نهاية  9880محققة بذلإل
 55.6مليون سائح ،2كما تطورت اإليرادات السياحية من نسبة  %7.42إلى  %4.0مع
نهاية  9880وبإجمالي لإليرادات المحصلة قدرت بحوالي  22.1مليار دوالر عام
 .39880ثم إلى  54.2مليون سائح و 46.4مليار دوالر سنة  ،49877لينخفض عدد
السياح إلى  51.6مليون سائح وتحقق  41.2مليار دوالر في سنة .59872
كمببا يمكببن توضببيح أولببى البلببدان المسببتقبلة للسببياح بالشببرق األوسببط فببي الشببكل
الموالي:
شكل رقم  :09توزيع السياح الوافدين إىل منطقة الشرق األوسط
لسنة 4102
30

25,6
25

19,37

20

17,77
13,21

عدد السياح بالماليين
النسبة من العدد اإلجمالي

7,64
2,46
1,27

9,17

15

10
10

3,94

5
0

لبنان

األردن

مصر

اإلمارات العربية
العربية السعودية

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات:
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme,
Résultats Régionaux, Edition 2014, p12.
1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals 1950-2005,
Op Cit, p12.
2
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals, 2011 Edition,
p12.
3
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourism Receipts, 2010 Edition,
p19.
4
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2014 Edition, p12.
5
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, Ibid, p12.
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يتضح من الشكل رقم  75أن مصر والعربية السعودية واإلمبارات العربيبة المتحبدة
تعد من أهم األسواق السياحية بالمنطقبة .فقبد حققبت العربيبة السبعودية نسببة  %95.6مبن
حجم السياحة الدولية الوافدة إلى المنطقة ،أي ما يقارب  72.97مليون سائح سبنة ،9872
محققببة بببذلإل حجببم مببن اإليببرادات السببياحية بببـ  1.65مليببار دوالر ،فببي حببين اسببتطاعت
اإلمارات العربية المتحدة أن تصل إلى حوالي  78مليبون سبائح ،أمبا مصبر فقبد تحصبلت
على نسبة  %71.11من إجمالي الوافدين إلبى المنطقبة ببـ  2.71مليبون سبائح ،وإيبرادات
سياحية بحبوالي  6مليبار دوالر لبنفس السبنة ،1والشبكل المبوالي يوضبح توزيبع الزيبارات
السياحية ألهم البلدان السياحية بمنطقة الشرق األوسط.
كما يتضح من الشكل السابق استئثار السعودية بما يقارب نصف التدفقات السبياحية
بالمنطقة بسبب دوافع السياحة نحو السعودية سياحة دينية ،وتراجع اإلقبال السبياحي علبى
مصر بسببب الظبروف األمنيبة .هبذا ولبم تبتمكن منطقبة الشبرق األوسبط مبن الحفباظ علبى
مكانتهبببا وتطورهبببا خبببال السبببنوات األخيبببرة الماضبببية بسببببب االضبببطرابات المحيطبببة
بالمنطقة ،والتي سجلت معدل انخفاض  %8.9في سنة  9872مقارنة بسنة .9879

1

- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Résultats Régionaux , Edition
2014, p12.
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 .9بالنسبة إلفريقيا:

لقد نالت إفريقيا نسبة بسبيطة مبن حركبة السبياحة واإليبرادات السبياحية الدوليبة ،إال
أن هببذه النسبببة أخببذت فببي الزيببادة منببذ الخمسببينيات حتببى نهايببة فتببرة الدراسببة ،والجببدول
التالي ذلإل:
جدول رقم  :04نصيب إفريقيا من التدفقات السياحية البشرية والنقدية العاملية
للفرتة 4102-0991
التدفقات البشرية
التدفقات
التدفقات
للقارة
البشرية العالمية
مليون سائح عدد السياح %
السنوات
9
8.5
95.2
0991
7.75
8.0
62.2
0991
7.40
9.4
765.0
0991
9.6
1.9
910.7
0991
2.46
75.9
422.5
0991
4.79
90.2
601
4111
4.27
24.0
081
4119
4.08
44.9
272
4119
5.97
46
009
4119
5.92
42.1
248
4101
5
42.4
225
4100
5.77
59.2
7825
4104
5.72
55.0
7801
4102

التدفقات النقدية
العالمية
مليار دوالر
أمريكي

9.7
6.2
71.2
784.4
918.9
407.6
609.1
247
057
291
7849
7810
7752

التدفقات النقدية
للقارة
يمة اإليرادات %
8.7
8.9
8.5
2.4
6.4
78.5
97.5
28.9
90.0
28.4
29.1
24.2
24.9

4.16
9.28
9.08
2.96
9.21
9.70
2.75
2.9
2.20
2.90
2.74
2.70
2

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدولين ر م  19ور م  19وعلى بيانات:
- World Tourism Organization, Tourism Market Trends, International Tourist
Receipts, 1950-2005, Op Cit, p10.
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals
1950-2005, Op Cit, p13.
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يتضح من الجدول رقم  79أن نصيب إفريقيبا مبن عبدد الزيبارات السبياحية الدوليبة
قد بل مبا ببين  %9سبنة  7258و %4.79سبنة  19888و %4.08سبنة  9880بمبا يمثبل
 44.9مليون زيارة سياحية ،2بينما تميز نصبيبها مبن اإليبرادات السبياحية الدوليبة بالثببات
النسبي خال نفس الفترةف حيث تراوح بين  %9إلى  3%2.9وقد بلب  28.9مليبار دوالر
سنة .49880
كما وصل عدد الزيارات السياحية خال سنة  9877إلى  42.4مليون سبائح ،وهبو
ما يمثل نسببة  %5مبن التوافبد السبياحي العبالمي ،وبلغبت اإليبرادات  29.1مليبار دوالر

5

بنسبة  %2.74من حجم اإليرادات السياحية على مستوى العالم.6
أما في سنة  9872فقد ارتفع عدد السياح ليصل إلبى  55.0مليبون سبائح مقارنبة ببـ
 59.2مليون سائح لسبنة  9879بمعبدل نمبو  ،7%5.4كمبا بلغبت إيبرادات المنطقبة 24.9
مليار دوالر لسنة  9872مقارنة بـ  24.2مليار دوالر لسنة .89879
كما تعتبر الحركة السياحية في هبذا اإلقلبيم ضبعيفة ،نظبرا لعبدم تبوفر االسبتثمارات
السببياحية سببيما فببي مجببال المرافببق األساسببية ،باإلضببافة إلببى نقببص مخصصببات الدعايببة
السببياحية ،وغيبباب الببدعم السياسببي للسببياحة فببي معظببم الببدول اإلفريقيببة – خاصببة دول
جنوب القارة اإلفريقيبة – حيبث انحصبرت السبياحة بهبا نتيجبة الصبورة السبياحية السبلبية
للمنطقة بوصفها مقصدا سياحيا غير آمن ،بينمبا حققبت دول شبمال إفريقيبا نمبوا ملحوظبا
فببي السببياحة ،خاصببة السببياحة الوافببدة مببن ألمانيببا وفرنسببا ،وتعتبببر دولببة جنببوب إفريقيببا
1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals 1950-2005, Op
Cit, p13.
2
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourist Arrivals, 2011 Edition,
p14.
3
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourism Receipts 1950-2005,
Op Cit, p10.
4
- World Tourism Organization, Tourism Highlights, International Tourism Receipts, 2010 Edition,
p15.
5
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Arrivées De Touristes
Internationaux, Edition 2013, p14.
6
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Recettes Du Tourisme
International, Edition 2013, p15.
7
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Arrivées De Tourists
Internationaux, Edition 2014, p14.
8
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Arrivées De Tourists
Internationaux, Edition 2014, p15.
مصر وفقا لتصنيف المنامة العالمية للسياحة تقع ضمن منطقة الشرق األوسط ،ومن ثم ال تبدخل ضبمن إحصبائيات السبياحية ألفريقيبا ،وإذا
تم إضافتها وأجرينا المقارنة وبا ي الدول الوا عة في إفريقيا نجد أن مصر تحتل المركز الثالث إفريقيا حست إحصائيات .2002
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األولى بـ  2.6مليون سائح ،و المغبرب الثباني ببـ  1.01مليبون سبائح ،ثبم تبونس ببـ 1.85
مليون سائح ،وهي أهم الدول المستقبلة للسائحين في إفريقيا سنة .19880
كما يوضح الشكل الموالي النمو المحقق في الحركبة السبياحية الدوليبة بالنسببة لهبذه
الدول في سنة :9872
شكل رقم  :09عدد السياح الوافدين ألوائل الدول املستقبلة للسياح بإفريقيا
لسنة 4102
20

18

17

18
16
14

11,24
9,51

عدد السياح بالماليين
النسبة من العدد اإلجمالي

10

10
8

6,27

4,9

12

6

2,73

4
2
0

الجزائر

تونس

جنوب
افريقيا

المغرب

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات:
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme,
Résultats Régionaux, Edition 2014, p11.

يتضح من الشكل رقم  76أن الـدول اإلفريقيـة قد سبجلت معبدل نمبو سبنوي يقبارب
 %6.7خببـال الفتببـرة  )9872-9885فببي الحركببة السببياحية ،2إذ اسببتقطب المغببرب 78
مليببون سببائح مببا يعببادل  %70مببن حجببم السببياحة الوافببدة للمنطقببة محببتا بببذلإل المرتبببة
األولببى ،كمببا احتببل المرتبببة الثانيببة مببن حيببث اإليببرادات السببياحية ،حيببث حقببق إيببرادات
سياحية بحوالي  6.05مليار دوالر أي نسبة  %98من حجبم اإليبرادات اإلجماليبة لمنطقبة
إفريقيا ،أما دولة جنوب إفريقيا فكانت األولى مبن حيبث اإليبرادات السبياحية بحجبم 2.94
مليار دوالر أمريكي ،والثانيبة مبن حيبث اسبتقطاب السبياح ببـ 2.57مليبون سبائح وهبو مبا
يمثل  %91و %71من حجم اإليرادات وتدفقات السياحة الوافبدة للمنطقبة .أمبا تبونس فقبد

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2011 Edition, p19.
- Organisation Mondiale du Tourisme, faits saillants OMT du tourisme, Recettes Du Tourisme
International, Edition 2012, p10.
2
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اسببتقطبت  6.91مليببون سببائح و 9.97مليببار دوالر ،أي نسبببة  %77.94و %6.46مببن
حصة إفريقيا في كل من السبياحة الدوليبة الوافبدة واإليبرادات السبياحة المحققبة ،فبي حبين
كان نصيب الجزائر  9.129.127سائح و 288مليبون دوالر أمريكبي أي مبا يعبادل نسببة
 %4.02و %8.01من عدد السياح الذين زاروا المنطقة وحجم اإليبرادات السبياحية لسبنة
 ،19872من معطيات الشكل السابق ياحظ أن توزيع تدفقات السياحة الوافدة ألهبم البدول
السببياحية بالمنطقببة ،تركببزت بنسبببة تفببوق  %58فببي أربببع دول وهببي المغببرب ،جنببوب
إفريقيا ،تونس والجزائر ،أما النسبة الباقية فهي موزعة على بقية بلدان القارة.

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, Regional Results, 2014 Edition, p11.
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ومما سبق يمكبن تلخبيص توزيبع حركبة السبياحة العالميبة خبال ثباث فتبرات مبن
الزمن  ،9888 ،7258و 9872في األشكال الموالية.
شكل رقم  :09التوزيع اجلغرايف للسياحة العاملية 4102-4111-0991

التوزيع الجغرافي للسياحة العالمية 1950
1% 1%

أوربا

30%

أفريقيا
أمريكا
آسيا والباسفيك

66%

2%

الشرق األوسط

التوزيع الجغرافي للسياحة العالمية 2000
3%

أوربا

17%

أفريقيا
أمريكا
آسيا والباسفيك

18%

58%

4%

الشرق األوسط

التوزيع الجغرافي للسياحة العالمية 2013
5%

أوربا

22%

أفريقيا
أمريكا

52%
16%

آسيا والباسفيك
5%

الشرق األوسط

المصدر :من إعداد الباحثة بنا على بيانات المنامة العالمية للسياحة.
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لقبد تببم رصبد مجموعببة مبن التغيببرات الجوهريبة التببي طبرأت علببى هيكبل السببياحة
الدوليببة علببى مسببتوى العببالم منببذ الخمسببينيات وحتببى الوقببت الببراهن ،كمببا وضببحه الشببكل
السابق والمتمثلة فيما يلي:

1

 كانت السياحة في الماضبي مركبزة زمنيبا فبي فتبرة الصبيف ،أمبا اآلن فقبد صبارت أقبلتركيز وأكثر امتداد على مدار السنةف
 تغيببر درجببة التركببز المكبباني إلببى حببد مببا ،فقببد كانببت منطقببة أوروبببا ومنطقببة أمريكبباتستحوذان على الغالبية العظمى من حركة السياحة الدولية في الخمسبينيات حبوالي %26
من حجم التدفقات السياحة الدولية الوافدة ،و %22من حجم اإليرادات السياحية ،أمبا اآلن
فقببد اتسببعت حركببة السببياحة جغرافيببا ،حيببث انخفببض نصببيب أوروبببا وأمريكببا إلببى %61
و %69علبى التبوالي مبن كبل مببن الزيبارات السبياحية ،واإليبرادات السبياحية عببام 9872
كما ارتفع نصيب كل من آسيا والباسفيإل ،وأفريقيا والشرق األوسطف
 أصبحت السياحة الدولية أكثر تنوعا بالنسبة للغرض من الرحلة ،ونوع اإلقامة فتنوعبتاألغببراض لتشببمل عبباوة علببى التببرويح والترفيببه والثقافببة ،أغراضببا ،رياضببية وبيئيببة
وسياحة المؤتمرات ،التسوقف
 -زيادة حدة المنافسة بين الدول السياحية ،وظهور منافسين جدد.

 -1محيا زيتون ،مرجع سابق ،ص .00
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ثانيا :العوامل اليت ساعدت على تطور السياحة
يمكن إيجاز أهم العوامل التي ساعدت على تقدم السياحة في النقاط التالية:

1

 زيادة العطل المدفوعبة األجبر :ازدادت أوقبات الفبراف للفبرد فبي المجتمبع نتيجبة لجهبودمنظمببات العمببل ،ومببا ترتببب عليهببا مببن تحديببد الحببد األدنببى لإلجببازات المدفوعببة األجببر
وكببذلإل تخفببيض سبباعات العمببل التببي أصبببحت تتببراوح بببين  48-25سبباعة أسبببوعيا فببي
الببدول الصببناعية ،ممببا أدى إلببى زيببادة نشبباطات اسببتغال أوقببات الفببراف و مببن أهمهببا
السياحةف
 زيادة متوسط الدخل الفبردي :حيبث يتجبه متوسبط البدخل الفبردي نحبو االرتفباع خاصبةفي البلدان الصناعية ،مما صاحبه ارتفاع مرونة الطلبب الدخليبة علبى السبياحة فبي البدول
المتقدمة ،وباقي دول العالمف
 التقدم التقني :فالتقدم الهائل فبي المواصبات الجويبة والبريبة والبحريبة أدى إلبى تاشبىحاجز الزمن والمسافات ،وسهل حركة السياحة عبر العالمف
 ارتفاع مستوى الوعي السياحي بين األفراد :فزيادة فرص التعليم وزيادة وعي الشبعوبوظهور الطبقة الوسطى ورغبتها في التعرف على الحضارات القديمبة والحديثبة أدى إلبى
تطور ونمو الحركة السياحية عبر العالمف
 ظهور أنماط سياحية جديدة لم تكن معروفة من قبلف إدراإل حكومببات الببدول المختلفببة لاهميببة االقتصبببادية للسببياحة :حيببث اتجهببت معظبببمحكومببات الببدول السببياحية إلببى القيببام بببدور أكثببر فعاليببة فببي التنميببة السببياحية عببن طريببق
زيادة التسهيات وتشجيع نمو السياحة الدولية الوافدة.

 -1فؤادة عبد المنعم البكري ،التنمية السياحية في مصر والعالم العرببي (االسبتراتيجيات ،األ بداف ،األولويبات) ،عبالم الكتبت ،مصبر،4112 ،
ص .24

- 442 -

احلركة السياحية الدولية وواقع السياحة يف اجلزائر

الفصل اخلامس

املبحث الثاني :واقع السياحة يف اجلزائر
تتمتع الجزائر بموارد سياحية متنوعة ومختلفة باختاف المناطق الجغرافيبة للبباد،
إلببى جانببب تببراث ثقببافي وتبباريخي وحرفببي مهببم ،لكببن رغببم هببذا الثببراء فببإن السببلطات
العمومية لم تول االهتمام الكافي بهذا القطاع الحساس ،وخصصت إمكانيبات محبدودة مبن
أجل ترقيته وتطويره ،ولعل أهم سببب أدى إلبى إهمبال القطباع هبو اكتفباء الجزائبر ولمبدة
طويلة بالمداخيل النفطية ،مما أدى إلبى تبدهوره ،وهبو مبا يعكبس التبأخر البذي يعباني منبه
هذا القطاع باإلضافة إلى مشباكل أخبرى أثبرت سبلبا علبى الطلبب السبياحي العبالمي علبى
المنتجات السياحية الجزائرية.

املطلب األول :العرض السياحي يف اجلزائر
تتمتع الجزائر بتنوع هائل في اإلمكانات الطبيعية والحضبارية والماديبة ،ممبا سباهم
فببي تميببز المنببتج السببياحي الجزائببري بتنببوع كبيببر جعببل منببه منتجببا قببادرا علببى تلبيببة كببل
طلبات السياح العالميين ويتمثل هذا التنوع في:

أوال :املوارد السياحية الطبيعية
تعتبر الموارد الطبيعية عنصرا أساسيا مبن عناصبر الجبذب السبياحي ،والجزائبر ال
تفتقر إلبى هبذا العامبل الهبام ،فهبي تتمتبع بثبروات تتنبوع مبن منطقبة إلبى أخبرى ،إذ تمبنح
للزائر مناظر خابة عبر جبالها الشبامخة ،وسبواحلها وصبحرائها باإلضبافة إلبى اخبتاف
مناخها ونباتاتها من منطقة إلى أخرى.
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 .0املناطق الساحلية:

يتميز الساحل الجزائري بطوله الذي يبل  7988كلم وارتفاعبه وتكونبه الصبخري،
حيث أن الكتل الصخرية المشكلة له تتجاوز في بعض األحيان 7888م علوا .وقد أنجزت
بالقرب من هذه المرتفعات الساحلية عدة مدن أصبح البعض منها يكتسي أهمية كبيبرة فبي
السياحة الساحلية ،ومحطات حقيقيبة لاسبتحمام والترفيبه ،كمدينبة عناببة وبجايبة وجيجبل،
كمببا حضببي البببعض مببن هببذه المببدن بتجهيببزات سببياحية مثببل الفنببادق والقببرى السببياحية،
والمخيمات الصيفية كمرسى بن مهيدي ،تيقزيرت والقالة.1
 .4املناطق اجلبلية:
تتمثل هذه المرتفعات في مرتفعات األطلبس التلبي البذي يقطبع الجزائبر مبن الشبرق
إلى الغبرب حيبث أن هبذه المرتفعبات تشبكل فرصبة كبيبرة لسبياحة االستكشباف والراحبة،
وقد أقيمت على هذه المرتفعات عدة محطات سياحية منها محطبة الشبريعة السبياحية علبى
ارتفاع 7578م والتي تمنح للزائر فرصة ممارسة رياضبة التزحلبق علبى البثلج باإلضبافة
إلى جبال القبائل والتي تشبكل حبدائق طبيعيبة ،أيبن أقيمبت عليهبا محطبة تيكجبدة السبياحية
والتي تمنح كبذلإل لزائرهبا فرصبة ممارسبة الرياضبات الشبتوية وإمكانيبة التمتبع بجبوالت
للصبيد البببري باإلضببافة إلببى أطلسببها الصببحراوي والبذي يختلببف عببن سببابقه فببي المنبباظر
والمناخ والنباتات.2
 .2املناطق الصحراوية:
تبل مساحة الصحراء الجزائرية حوالي  9مليون كلبم 9موزعبة علبى خمبس منباطق
كبرى هي أدرار ،إليزي ،واد ميزاب ،تمنراست وتنبدوف .إن أهبم المنباطق السبياحية بهبا
تميزهببا كببل مببن تببوات والقببورارة وتيببدكلت بتقاليببدها وطقوسببها الصببوفية ،ومببا تؤديببه مببن
دور متميز دينيا ،كما تعتبر الحظيبرة الوطنيبة للطاسبيلي المصبنفة ضبمن التبراث العبالمي
من طرف اليونيسكو منذ سنة 7209م التي اعتبرت ابتداء من سنة 7206م من المحميبات

1

- Office National du Tourisme, Algérie Balnéaire (Guide Touristique), Algérie.
 -2ويببدر الببويزة ،ا تصبباد السببياحة وسبببل تر يتهببا فببي الجزائببر ،أطروحببة دكتببوراه علببوم فببي العلببوم اال تصببادية غيببر منشببورة ،كليببة العلببوم
اال تصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،4101-4119 ،ص .410
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الطبيعية أهمها علبى اإلطباقف 1حيبث تكتسبي هبذه المنطقبة أهميبة جيولوجيبة بالغبة ،فهبي
تحتوي على لوحات الرسوم الصخرية الفنية لمبا قببل التباري  ،بحيبث يوجبد بهبا أكثبر مبن
 75888لوحببة تعكببس تحببوالت المنبباخ وهجببرة الحيوانببات بأصببنافها مببع تطببور الحيبباة
البشرية في أعماق الصحراء خال  6888سنة قببل المبياد .كمبا تمثبل الحظيبرة الوطنيبة
للهقار التي أنشئت سنة 7201م والمعترف بها هي أيضا كتراث عالمي من طرف منظمة
اليونسببكو ،والتببي تضببم هضبببتي األتبباكور والحظيببرة النباتيببة والحيوانيببة ،باإلضببافة إلببى
المنحوتات األثرية التي يعبود تاريخهبا إلبى  79888سبنة ،واحبدة مبن أهبم منباطق الجبذب
السياحي في الجزائر.2
 .2احلمامات املعدنية:
تتوفر الجزائر على ثروة حموية على درجة من األهمية إذ أثبتبت التجبارب العلميبة
أنها صالحة للعديد من األمراض ،وقد تم إحصاء  989منببع للميباه المعدنيبة سبنة ،7209
حيث يسمح استغالها بتوسيع العرض السبياحي الجزائبري ،وقبد شبيدت أمبام هبذه المنبابع
مراكز صحية ومراكز استجمام وترفيه من بينها مركز العاج بميباه البحبر بسبيدي فبرج،
حمام قرقور ،حمام ريغة وغيرها لكبن أغلبيبة هبذه الحمامبات مبا تبزال علبى حالتهبا وهبي
معروضة لاستثمار ،وتم تصنيف هذه الموارد كما يلي:

3

 726منبببع للميبباه الحراريببة ذات أهميببة محليببةف  55-منبببع للميبباه الحراريببة ذات أهميببةجهويةف  77-منبع ذات أهمية وطنية.

 -1الديوان الوطني للسياحة ،الهقار طاسيلي أكبر متحف في الهوا الطلق ،الجزائر ،0222 ،ص .31
2
- Ministère du Tourisme, L'investissement Touristique Dans Les Wilayas du Grand Sud, Édition
Seprecom, Algérie, p00.
 -3عببد الحببق بببن تفببات ،مسببتقبل السببياحة الجزائريببة وسبببل تر يتهببا مببع اإلشببارة لمشبباريع التنميببة المعتمببدة ،مداخلببة مقدمببة ضببمن فعاليببات
الملتقى الوطني حول وا ع وآفاق تنمية السياحة الجزائرية ،المركز الجامعي بالبويرة ،أيام  00-01مارس .4101
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ثانيا :املوارد التارخيية ،الثقافية والدينية
تزخببر الجزائببر بعببدة معببالم تاريخيببة وثقافيببة جببديرة بببأن تلقببى العنايببة واالهتمببام
الكببافيين مببن طببرف الدولببة وكببذا السببياح .علببى مببر العصببور توالببت علببى الجزائببر عببدة
حضارات مختلفة منهبا الحضبارة الفينيقيبة التبي تمركبزت فبي المبدن السباحلية ،الحضبارة
القرطاجيببة ،الحضببارة الرومانيببة التببي اسببتقرت فببي الجزائببر قرابببة الخمسببة قببرون ،ولقببد
أعطى هذا الغزو لحضارة الجزائر بعدا كبيرا بتحفيز حركة عمرانيبة قويبة ،توجبد آثارهبا
حتى في المنباطق الداخليبة للبباد مثبل مبدينتي تيمقباد وجميلبة ،باإلضبافة إلبى آثبار أخبرى
موجببودة بتيبببازة ،شرشببال وغيرهببا ،لتليهببا الحضببارة الونداليببة والبيزنطيببة وفببي األخيببر
الحضببارة اإلسببامية التببي تعاقبببت مببن خالهببا عببدة خافببات منهببا الخافببة الفاطميببة ،بنببو
حمبباد ،المرابطببون ،ممببا سببمح بنقببل الحضببارة األندلسببية والفببن المعمبباري اإلسببامي إلببى
الجزائر وفي األخير الخافة العثمانية.1
كمببا تزخببر الصببحراء الجزائريببة بمعببالم وآثببار رائعببة تمتبباز بنقوشببها الصببخرية
ورسوماتها الجدارية في الطاسيلي والهقار ،وبذلإل فبإن الجزائبر مبوطن المعبالم التاريخيبة
والثقافية التي صنف بعضها تراثا عالميا الحتوائه على تعبيرات حضارية متنوعة كمدينبة
غردايبببة العتيقبببة التبببي صبببنف وادهبببا سبببنة  7206كتبببراث عبببالمي مبببن طبببرف منظمبببة
اليونسكو.2
وتوجببد أيضببا بببالجزائر عببدة زوايببا تسببتقطب اهتمببام الكثيببرين مببن الببذين يببودون
زيارتها مثل الزاوية التيجانية والزاوية العيساوية .كما يحتوي الرصبيد الثقبافي علبى عبدد
هام من المتاحف والمتمثلة في:

3

 المتحف الوطني سيرتا :يقع بقسنطينة ويعتبر من أقبدم المتباحف فبي الجزائبر تبم تشبييدهسنة  7059يجمع كل الحفريات والقطع األثرية الخاصة بالشرق الجزائري.
 المتحببف الببوطني ببباردو :يعببرض حفريببات عببن أصببل الشببعوب التببي كانببت موجببودةبالجزائر تعود إلى عصور ما قبل التاري باإلضافة إلى قطع أثرية من أصل إفريقي.
 -1وزارة السياحة والصناعات التقليدية ،السياحة عامل للحفاا على التراث الثقافي ،الجزائر 41/09 ،أكتوبر ،0999 ،ص .06
 -2الديوان الوطني الجزائري للسياحة ،الدليل السياحي ،الجزائر.0994 ،
 -3ويدر الويزة ،مرجع سابق ،ص .414
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 المتحف الوطني زبانة :يوجد بمدينة وهبران يشبتمل علبى حفريبات مبن عصبور مبا قببلالتاري .
 المتحف الوطني للمجاهد :يوجد بالجزائر ويعرض آثار الثورة التحريرية. المتحببف الببوطني للفنببون الجميلببة :يتواجببد بالعاصببمة ويعببرض منتوجببات الصببناعاتالتقليدية وتقاليد وفنون شعبية.
 متحف تيمقاد :موجود بمدينة تيمقاد ويضم قطعا من الفسيفسباء وآثبار قديمبة منهبا النقبودواألسلحة القديمة والتماثيل وغيرها.
 متحف هيبون :يوجد بمدينة عنابة ويحوي آثار قديمة تعبر عبن تباري المدينبة النوميديبةالرومانية.

ثالثا :الصناعات التقليدية
باإلضافة إلى التراث التقليدي الجزائري والذي يمتد بجذوره فبي أعمباق التباري إذ
يعببد بمثابببة التعبيببرات الصببادقة عببن أنمبباط معيشببة الجزائببريين الببذين عملببوا علببى الحفبباظ
عليببه وتببداولوه بببين األجيببال ،فالصببناعة التقليديببة أيضببا مببن بببين الفنببون الحرفيببة التببي
توارثتها وتناقلت تقنياتها وطرق صناعتها وأشكالها ،وتختلف وتتنوع هذه الصبناعات مبن
منطقببة إلببى أخببرى حسببب العببادات والتقاليببد المختلفببة التببي ميببزت هببذه الجهببات ،وتتمثببل
الصبناعات فببي صببناعة الفخببار التبي تتواجببد خصوصببا فببي الشبمال وصببناعة السببال فببي
الجنوب الغرببي وصبناعة الحلبي الفضبية بمنطقبة القبائبل واألوراس والجنبوب الجزائبري
وكذلإل الحلي الذهبية وصناعة الزرابي ،التطريز على القماش وصناعة النحباس بكبل مبن
قسنطينة وتلمسان باإلضافة إلبى اللبباس التقليبدي حيبث أن لكبل منطقبة مبن البوطن لباسبها
الخبباص .ويعببد جمببال الصببناعة التقليديببة وتنوعهببا محببل حفببات وأعيبباد ومواسببم سببنوية
تعرصف بالثروات الثقافية والسياحية التي تكتنزها الجزائر أهمها عيد الزربية بغرداية ،عيد
الحلي ببني يني ،موسم تاغيت ،ربيع األهقار ،أسبوع تميمون وغيرها.1

 -1البديوان البوطني للسبياحة ،األعيباد المحليبة مبن أجبل تر يبة المنتبو السبياحي ،الجزائبر سبياحة ،نشبرة إعالميبة ،ر بم  ،12مبارس ،4110
ص.19
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رابعا :املتاح السياحي
 .0األنواع السياحية املمكن تطبيقها يف اجلزائر:
يسببمح تعببدد واخببتاف المببوارد السببياحية فببي الجزائببر بممارسببة عببدة أنببواع مببن
السياحة منها:
 السياحة الشاطئيةف السياحة الجبليةف السياحة الثقافية والتاريخيةف السياحة االستكشافية أي السياحة الشبانية والمتمثلة في الجوالت الترفيهية والتبادلية)ف السياحة الصحراويةف سياحة األعمالف السياحة الحضرية والسياحة الريفيةف السياحة العاجيةف السياحة الدينية.ومن أجل تنمية وترقية هذه األنواع السياحية ،فإن المتاح السبياحي بمختلبف أنواعبه
معروض من طرف الدولة لاستثمار من أجل إنشاء الفنادق ومختلبف المرافبق والمنشبتت
الازمة للنشاط السياحي.
 .4املواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية:
كمببا هببو معببروف وبالنسبببة ألهميببة المواصببات فببي السببياحة ،فببإن الجزائببر تمتلببإل
شبكة طرقات تغطي تقريبا كل القطر الجزائري إال أنه يجب تطويرها أكثر من أجبل دفبع
القطاع وتنميته وفإل العزلة على العديد مبن المنباطق السبياحية ،خاصبة الجنبوب ،وتتصبل
األقطاب السياحية في الجزائر بشبكة مواصات بريبة ،بحريبة وجويبة تشبكل عباما هامبا
لتنمية القطاع.

 السياحة الحضرية ي سياحة نهاية األسبوع.

- 449 -

احلركة السياحية الدولية وواقع السياحة يف اجلزائر

الفصل اخلامس
 .0.4شبكة الطرقات:

يبل طول الشبكة الوطنية للطرقات في الجزائر ما يزيد عن  109.452كلم منها
 10.087كلم مغطاة تتوزع كما يلي:

1

 الطرق الوطنية  90915كلم. الطرق الوالئية  92296كلم. الطرق البلدية  51957كلم.باإلضافة إلى الطريق السيار شرق غرب على امتداد  1200كلم.
إال أنببه تجببدر اإلشببارة إلببى أن هببذه الشبببكة تبقببى ضببعيفة مقارنببة بالمسبباحة الكليببة
للوطن حيث يتواجد جزء كبير منها بالشمال األمر الذي يبقي الصحراء الجزائرية بحاجبة
لجهود أكبر من أجل تنميتها وتطويرها.2
 .4.4شبكة السكك احلديدية:

يبل طول شبكة السبكة الحديديبة  4188كلبم منهبا  7425كلبم شببكة عاديبة و7855
كلببم شبببكة ضببيقة و 285كلببم شبببكة مزدوجببة و 922كلببم شبببكة مكهربببة وكببل هببذه الشبببكة
للسكإل الحديدية مزودة بحوالي  988محطة تغطي خاصبة المنباطق الشبمالية وببذلإل تبقبى
هذه الشبكة بعيدة عن تلبية االحتياج الوطني بصفة عامة.3
 .2.4النقل اجلوي:

لقببد شببهدت الجزائببر تطببورا ملحوظببا فببي الهياكببل القاعديببة للنقببل الجببوي تميببز فببي
إنجاز  452مطارا على مختلف التراب الوطني منهبا  75مطبارا يرقبى للمقباييس الدوليبة،
وتغطببي شركببـة الخطببوط الجويببة الجزائريببة  21محطببة عبببر أوروبببا إفريقيببا والشببرق
األوسببط وحت بى الواليببات المتحببدة األمريكيببة والصببين ،وتغطببي أيضببا  72مدينببة داخليببة
تتمثل في أهم المدن الداخلية والمناطق السياحية لتكمبل شببكة النقبل الببري والبحبري .مبن
أجل تطوير هذه الشبكة أكثر ،فقد فتح المجبال واسبعا أمبام الخبواص ممبا أدى إلبى ظهبور
1

- Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’environnement et du tourisme, Schéma Directeur
D’Aménagement Touristique, Le diagnostic audit du tourisme algérien, 2008, p48.
2
- Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’environnement et du tourisme, Ibid, p48.
3
- Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’environnement et du tourisme, Ibid, p49.
 -4بنا على مقابلة تمت مع مسؤول مكتت النقل الجوي بمديرية النقل لوالية باتنة.
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العديببد مببن الشببركات الخاصببة .لكببن تبقببى هببذه الخطببوط غيببر كافيببة والبببد مببن تطويرهببا
وتكثيببف وتجديببد األسببطول الجببوي الجزائببري وفببتح محطببات جديببدة مببن أجببل مسببايرة
االحتياجات السياحية العالمية المتنامية.1
 .2.4النقل البحري:

علببببى طببببول السبببباحل الجزائببببري البببببال  7988كلببببم يتواجببببد  72مينبببباء متعببببدد
االختصاصات ،حيث يجري فيها نشاط اقتصادي واجتمباعي مكثبف باإلضبافة إلبى وجبود
عدد هام من الموانئ الصغيرة للصيد والترفيه السياحي والتبي يمكبن اسبتغالها مبن خبال
تطببوير النقببل البحببري مببا بببين المببدن مببن طببرف المؤسسببات السببياحية لتلبيببة حاجيببات
السياح.2
 .9.4االتصاالت السلكية والالسلكية:

تلعب االتصاالت السبلكية والاسبلكية دورا كبيبرا فبي السبياحة وقبد خطبت الجزائبر
في هذا القطاع خطوات كبيرة حيبث أن الشببكة الهاتفيبة تغطبي جبل التبراب البوطني بعبدد
 2.852.888خببط هبباتفي ثابببت ،ومببازال هببذا القطبباع يعببرف عمليببة تطببوير وتحببديث مببع
تعمببيم التببرقيم العببددي ،وإحببداث شبببكة الهبباتف النقببال التببي وصببل عببدد مشببتركيها إلببى
 25.676.888وهذا في سنة  ،9877باإلضبافة إلبى دخبول الجزائبر فبي شببكة االنترنيبت
العالميببة وتطببوير خببدماتها ال سببيما بعببد إدخببال نظببام  ،ADLممببا أدى إلببى زيببادة عببدد
مشببتركيها الببذي بل ب  7.752.888فببي سببنة  .9880إن هببذا التطببور التكنولببوجي يسببمح
بضمان راحة السائح وتلبية حاجياته وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود في هذا المجال.3

 -1وزارة تهيئة اإل ليم ،البيئة والسبياحة ،تشبخيص وفحبص السبياحة الجزائريبة ،المخطبط التبوجيهي للتهيئبة السبياحية ،الكتبات  ،0الجزائبر،
جانفي  ،4119ص .29
 -2وزارة تهيئة اإل ليم ،البيئة والسياحة ،تشخيص وفحص السياحة الجزائرية ،المرجع نفسه ،ص .29
 -3جامعة الدول العربية ،الدول العربية أر ام ومؤشرات ،العدد الرابع ،4102 ،ص .29
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خامسا :قدرات االستقبال
تتنوع وسائل اإلقامة في الجزائر بين الفنادق ذات الملكيبة العامبة والملكيبة الخاصبة
والجماعات المحلية ،والقرى السياحية الموزعة خاصة في المناطق الساحلية والمخيمبات،
تتوزع هبذه األنبواع حسبب نبوع المنبتج السبياحي .غيبر أن هبذه القبدرات ليسبت كافيبة وال
ترقبببى إلبببى تنبببوع المبببوارد السبببياحية الجزائريبببة باإلضبببافة إلبببى تمركزهبببا فبببي الشبببمال
الجزائبببري .لقبببد عرفبببت طاقبببات اإليبببواء ببببالجزائر نمبببوا مطبببردا هامبببا خبببال الفتبببرة
 ،)9874/9888حيببث انتقلببت طاقببات االسببتقبال مببن  11949سببريرا سببنة  9888لتبل ب
 29211سببريرا سببنة  ،9878لتصببل إلببى  22747سببريرا فببي سببنة  ،9874ولكنهبا تبقببى
ضعيفة وغير كافية ،ويمكن تحليل وضعية طاقات اإليواء كما يلي:
 .0توزيع طاقات اإليواء حسب نوع املنتج:
تتوزع طاقات اإليواء حسب هذا التصنيف على خمسة أشبكال والمتمثلبة أساسبا فبي
المنببتج الحضببري ،المنببتج الشبباطئي ،الصببحراوي ،الحمببوي والجبلببي .وهببو مببا يوضببحه
الجدول الموالي:
جدول رقم  :02توزيع طاقات اإليواء حبسب نوع املنتج السياحي خالل الفرتة
4102-4111
الوحدة :سرير
السنة
توزيع األسرة
حضرية
شاطئية
صحراوية
حموية
مناخية
المجموع

4111

4119

4119

4119

4101

4100

4104

4102

4102

22888
95449
2888
0588
7288
11949

58277
99888
4427
5149
7477
02025

44188
92588
77622
4270
7772
05016

44285
92084
77642
4286
7772
06202

59805
27299
2118
4777
7802
29211

59445
27299
2118
4777
7802
29121

54706
92006
5254
5461
7485
26020

55200
92006
6850
5461
7485
20084

52077
90218
4541
4500
7095
22747

المصدر :وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
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من خال الجدول رقم  72يتضح بأن طاقات اإليواء حسب نوع المنتج السياحي قبد
تركزت في صنفين رئيسيين من المنتجات السياحية الحضبرية والشباطئية) بأعبداد كبيبرة
ذلبببإل أن أغلبببب الفنبببادق تتواجبببد بالمبببدن الرئيسبببية شبببمال البببباد ،تليهبببا طاقبببات المنبببتج
الصببحراوي فببي المرتبببة الثالثببة بببالرغم مببن أهميببة هببذا النببوع مببن المنببتج السببياحي الببذي
تراهن عليه الدولة الجزائرية لكونه يشكل دعامة السياحة فيها .لكن على العمبوم فبإن هبذه
األنببواع الثاثبة األولببى تشببهد تحسببنا ملحوظببا مببن حيببث العببدد مببن سببنة إلببى أخببرى ،أمببا
طاقات اإليواء للمنتجات المناخية والحموية فيتضح بأنها قليلبة جبدا علبى البرغم مبن تنبوع
المنتجات السياحية من هذا النوع على نطاق واسع من الوطن ،وهي فبي حالبة تذببذب مبن
سنة إلى أخرى .ويمكن توضيح توزيع الطاقبات اإليوائيبة حسبب نبوع المنتجبات السبياحية
وترتيبها من حيث التركز في الشكل الموالي:
شكل رقم  :09توزيع طاقات اإليواء حبسب نوع املنتج السياحي لسنة 4102
مناخية
%2

حموية
%5

صحراوية
%4

شاطئية
%28

حضرية
%61

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول ر م .02

يتضح من الشكل رقم  70تركبز طاقبات اإليبواء السبياحي علبى المنتجبات السبياحية
الحضببرية بنسبببة  %67تليهببا كببل مببن طاقببات اإليببواء الشبباطئية والصببحراوية والمعدنيببة
بنسبببة  ،%4 ،%5 ،%90فببي حببين بلغببت نسبببة طاقببات اإليببواء المناخيببة  %9وهببو مببا
يعكس التوجه نحو االهتمام بالسياحة الحضرية والسياحة الشاطئية.
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 .4توزيع طاقات اإليواء حسب درجة التصنيف:

تنقسم طاقات اإليواء في الجزائر حسبب هبذا المعيبار إلبى درجبات مبن درجبة إلبى
خمببس درجببات بالنسبببة للمصببنفة وأخببرى غيببر مصببنفة) ،ويظهببر الجببدول المببوالي ب بأن
طاقببات اإليببواء السببياحي فببي الجزائببر تتركببز وفقببا لهببذا المعيببار فببي غيببر المصببنفة وفببي
الدرجة الثالثة .ويظهر أيضا بأن كل األنواع في تزايد مستمر في غالب األحيبان ،مبا عبدا
في بعض الحاالت حيبث تصبيبها انخفاضبات وذلبإل بسببب عمليبات إعبادة التصبنيف التبي
تقوم بها الوزارة الوصية.
جدول رقم  :02توزيع طاقات اإليواء حسب درجة التصنيف خالل الفرتة
4102-4111
الوحدة :سرير
السنة
توزيع األسرة
 5نجوم

4111

4119

4119

4119

4101

4100

4104

4102

4102

2299

4528

5455

5455

4240

4240

2240

2240

4949

 4نجوم

5728

2202

2142

2258

2568

2158

7522

7522

7688

 1نجوم

4819 72708 72828 77188 77687 74081 28228

4819

5115

نجمتين
نجمة واحدة
بدون نجمة
أنواع أخرى
مصنفة
غير مصنفة
يد التصنيف
المجموع

5788
6988
-

5088
9275
-

5042
9210
-

6844
9210
-

0818
2084
-

0818
2084
-

-

-

-

-

-

-

9052
6086
6458

4685 9052
78622 6086
0486 6458

90415 78622 78622

25869 22756 50205 50285 56056 56056 52888 91788
25222 91207 91207
22747 20084 26020 29121 29211 06202 05016 02025 11949

المصدر :وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
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حسببب التصببنيف المعتمببد ابتببداء مببن سببنة  2012يوضببح الشببكل المببوالي توزيببع
طاقات اإليواء حسب درجة التصنيف لسنة  2014حيث أن  %26من طاقات اإليواء هي
قيد التصنيف وهو ما يترجم الجهود المبذولة في هذا الجانب من طرف السلطات المعنيبة،
تليها طاقات اإليواء األخرى بنسبة  %92والمتمثلة في المراقد وغيرها مبن اإلقامبات ،ثبم
طاقات اإليواء ذات الدرجة األولى بنسبة  ،%77بعدها طاقات اإليواء بدون درجبة بنسببة
 ،%0تليها كل من طاقات اإليبواء ذات الدرجبة الثالثبة والثانيبة والخامسبة وأخيبرا طاقبات
اإليواء ذات الدرجة الرابعة.
شكل رقم  :09توزيع طاقات اإليواء حسب درجة التصنيف لسنة 4102
درجة  3درجة  4درجة 5
%4
درجة %1 %6 2
%5
قيد التصنيف
%36

درجة 1
%11

بدون
درجة
%8

أنواع أخرى
%29

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول ر م .02
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املطلب الثاني :الطلب السياحي يف اجلزائر
يتم قياس الطلب السياحي في الجزائر وفقبا لثاثبة أشبكال ،وذلبإل مبن خبال حسباب
التدفقات السياحية البشرية والتدفقات النقدية وأيضا من خال عدد الليالي السياحية.

أوال :التدفقات السياحية البشرية
يتميببز الطلببب السببياحي فببي الجزائببر وكغيببره مببن الببدول األخ برى بتببدفقات س بياحية
بشرية داخلة وأخرى خارجة ،ويمكن توضيح ذلإل فيما يلي:
 .0دخول السياح للجزائر:
يببتم تقسببيم السببياح الببداخلين إلببى الجزائببر إلببى سببياح مببن جنسببية جزائريببة مقيمببين
بالخارج وإلى سياح من جنسيات غير جزائرية قادمين من خارج الجزائر أيضا.
 .0.0تطور السياح الداخلني:

يوضح الشكل رقم  98تطور عدد السبياح مبن سبنة  9882إلبى سبنة  ،9872وذلبإل
حسب تصنيف السياح إلى سياح من جنسية جزائريبة وسبياح أجانبب .ومبن خالبه ياحبظ
بأن تدفق عدد السياح اإلجمبالي إلبى الجزائبر يشبهد تحسبنا ملحوظبا مبن سبنة إلبى أخبرى،
حيث انتقل من  7.277.586سائح سنة  9882إلى  9.818.426سائح سنة  9878ثم إلى
 9.224.001سائح في سنة  9877ليبلب  9.624.856سبائح فبي سبنة  9879ليصبل إلبى
 9.129.127سبببائح فبببي سبببنة  ،9872وذلبببإل بنسببببة تطبببور تقبببدر ببببـ  %2.15للسبببنتين
األخيرتين ،وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نسبة الجزائبريين المقيمبين بالخبارج والبذين زاروا
الجزائر في سنة  9872تمثل  %64.19في حين تمثل زيارة األجانب للجزائر وفبي نفبس
السنة نسبة .%25.90
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شكل رقم  :41تطور السياح الداخلني للجزائر للفرتة 4102-4119
3000000
2500000

جزائريين مقيمين
بالخارج

1500000

سائح

سياح أجانب

2000000

1000000

مجموع السياح

500000
0
2013

2012

2011

2010

2009

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

 .4.0السياح األجانب الداخلني حسب اجلنسية وحسب الغرض من الزيارة:

يتميببز الطلببب السببياحي لاجانببب علببى الجزائببر بببالتنوع سببواء مببن حيببث جنسببيات
السياح أو من حيث الهدف من الزيارة كما يلي:
 .0.4.0السياح األجانب حسب جنسياتهم:

تحتببل كببل مببن تببونس وفرنسببا فببي كببل السببنوات ريببادة الببدول المصببدرة للسببياح
للجزائببببر ،ففببببي سببببنة  9872شببببهدت الجزائببببر توافببببد  522.999سببببائحا مببببن تببببونس و
 770.196سائحا من فرنسا ،1والسبب في ذلإل يعود للعاقبات التبي تبربط الجزائبر بهمبا،
حيث أن معظم الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تقطن بفرنسا وتونس ،إضافة إلى قبرب
المسافة وسهولة إجراءات السفر والجدول التالي يمثل ترتيب أهم الدول المصبدرة للسبياح
للجزائر لسنة .9872

 -1وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
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جدول رقم  :09أهم الدول املصدرة للسياح للجزائر لسنة 4102
الوحدة :سائح
عدد السياح
522.999
770.196
47.475
24.455
27.778
96.168
94.444
99.468
74.542
78.700

الدول
تونس
فرنسا
الشرق األوسط
اسبانيا
ليبيا
المةرت
الصين
إيطاليا
تركيا
ألمانيا
المصدر :وزارة السياحة والصناعات التقليدية

 .4.4.0السياح األجانب حسب الغرض من الزيارة:

يببتم تصببنيف السببياح القببادمين إلببى الجزائببر حسببب الغببرض مببن الزيببارة إلببى ثاثببة
أصببناف وهببي الترفيببة واالسببتجمام ،األعمببال والمهمببات .لقببد شببهدت سببنة  9872توافببد
 619.252سائحا أجنبيا لغرض الترفية واالسبتجمام بمبا يمثبل نسببة  %62.1مبن إجمبالي
عدد السياح األجانب ،فيما توافبد  900.156سبائحا أجنبيبا لغبرض القيبام بأعمبال وهبو مبا
يمثببل نسبببة  ،%28و فببي األخيببر سببجل  2844سببائحا أجنبيببا لغببرض القيببام بمهمببة وذلببإل
بنسبببة  %8.2فقببط مببن إجمببالي عببدد السببياح األجانببب .1ويمكببن توضببيح هببذه النسببب فببي
الشكل الموالي:

 -1وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
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شكل رقم  :40توزيع السياح األجانب حسب الغرض من الزيارة لسنة 4102
%0.3

30%
الترفيه واالستجمام
أعمال
مهمات

%69.7

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

 .4التدفقات السياحية اجلزائرية للخارج:
هناإل فئات عريضة من الجزائريين تفضل القيام برحات سياحية إلى بلدان أخبرى
بالرغم من المقومات السبياحية المعتببرة التبي تمتلكهبا الجزائبر ،وهبذا ألسبباب عبدة يمكبن
توضيحها الحقا.
 .0.4تطور عدد السياح اجلزائريني للخارج وأهم الوجهات السياحية:

بلببب عبببدد السبببياح الجزائبببريين البببذين توجهبببوا إلبببى الخبببارج سبببنة  9882حبببوالي
 7.616.672سائح وقد ارتفع هذا العدد إلى  7.151.417سائح في سنة  ،9878وبالرغم
من تسجيل انخفاض في سبنة  9877بعبدد  7.174.654سبائح إال أن العبدد عباد لارتفباع
ليصبببل فبببي سبببنة  9879إلبببى  7.278.550سبببائح ثبببم إلبببى  9.725.592سبببائح فبببي سبببنة
 ،19872وهو ما يوضحه الجدول التالي:

 -1وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
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جدول رقم  :09تطور عدد السياح اجلزائريني للخارج للفرتة4102-4111
الوحدة :سائح
العدد
7.886.209
7.572.427
7.522.486
7.616.672
7.151.417
7.174.654
7.278.550
9.725.592

السنة
4111
4119
4119
4119
4101
4100
4104
4102
المصدر :وزارة السياحة والصناعات التقليدية

يأتي ترتيب البلدان المفضلة من حيث الوجهة مشابها إلى حبد كبيبر لترتيبب السبياح
األجانب الوافبدين إلبى الجزائبر ،فتبونس تحتبل المرتببة األولبى وذلبإل لتوفرهبا علبى مزايبا
عديدة كغياب التأشبيرة ،القبرب الجغرافبي والعبرض السبياحي المتميبز .لقبد سبجلت تبونس
سنة  9872توافد  252.484سائح جزائري تليها فرنسا بـ  568.888سائح والماحظ أن
تببونس وفرنسببا اسببتقطبتا مببا نسبببته  %18مببن السببياح الجزائببريين لببنفس السببنة ،أمببا ببباقي
الدول المستقبلة لهم فتمثلت في المملكة العربية السعودية ومعظمهم لغرض الحج والعمبرة
بعببدد  725.721سببائح ،ثببم اسبببانيا بببـ  22.650تليهببا كببا مببن تركيببا بببـ  27.165سببائح
والمغرب بـ  04.687سائح.1
 .4.4مقارنة الطلب على السياحة يف اجلزائر وطلب اجلزائريني على السياحة يف اخلارج:

تسعى الجزائر منذ فترة زمنيبة طويلبة إلبى التحبول مبن بلبد مصبدر للسبياح إلبى بلبد
مستقبل لهم ،إال أن أحبداث العنبف التبي شبهدتها فتبرة التسبعينيات وعوامبل أخبرى كبنقص
هياكل االسبتقبال وعبدم ارتقائهبا للمواصبفات المطلوببة عالميبا حالبت دون تحقبق ذلبإل مبن
خببال تأثيرهببا علببى جببانبي العببرض والطلببب السببياحيين معببا ،ومببع التحسببن النسبببي فببي
الجانببب األمنببي والعوامببل األخببرى بببدأت السببياحة فببي الجزائببر تسببتعيد نوعببا مببا عافيتهببا،
األمر الذي مكن من استقطاب عبدد سبياح أكببر مبن المتبدفقين للخبارج ،حيبث ارتفبع عبدد
السبياح الوافببدين للجزائبر إلببى  9.129.127سبائح سببنة  9872مقاببل  9.725.592سببائح
 -1وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
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للخارج ،وبالتالي أصبحت الجزائر بلبدا مسبتقبا للسبياح أكثبر منبه مصبدرا لهبم ،وهبو مبا
يوضحه الشكل التالي:
شكل رقم  :44تدفق السياح من وإىل اجلزائر للفرتة 4102-4119
3000000
2500000
2000000

السياح الوافدين للجزائر
السياح الجزائريين
للخارج

سائح

1500000
1000000
500000
0
2009 2010 2011 2012 2013
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

ثانيا :التدفقات السياحية النقدية
تببدرج المعببامات االقتصببادية التببي تببتم بببين المقيمببين وغيببر المقيمببين فببي حسبباب
خاص لكل دولة ضمن ميزان المدفوعات ،ويجري تقسيم هذه المعبامات إلبى مجموعبات
متجانسبببة وهبببي المعبببامات السبببلعية ميبببزان التجبببارة المنظبببورة) والمعبببامات الخدميبببة
التجارة غير المنظورة) ومن بينها تجارة الخدمات السياحية ،ولم تجر العبادة علبى تقسبيم
معامات ميبزان المبدفوعات بحسبب طبيعبة النشباط ذاتبه علبى أسبس قطاعيبة مثبل ميبزان
المدفوعات السياحي أو الصناعي ومع ذلإل ال يوجد مانع من إجراء هذا التقسيم ألغراض
التحليل ،1حيث تعتببر التبدفقات السبياحية النقديبة مبن دولبة ألخبرى شبكل آخبر مبن أشبكال
قياس حجم الطلب السياحي من وإلى دولة مبا ،وهبذا مبن خبال ميبزان التبدفقات السبياحية
والذي يتكون من اإليرادات السياحية ،النفقات السياحية ورصيد الميزان السياحي.

 -1محمد البنا ،ا تصاديات السياحة والفند ة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،4119 ،ص .492

- 420 -

احلركة السياحية الدولية وواقع السياحة يف اجلزائر

الفصل اخلامس
 .0اإليرادات السياحية يف اجلزائر:

تتكون إيرادات السياحة الدوليبة مبن نفقبات البزوار البدوليين القبادمين ،بمبا فبي ذلبإل
المببدفوعات الموجهببة لشببركات النقببل الوطنيببة لغببرض النقببل الببدولي ،والمبببال المدفوعببة
مقدما نظير الخدمات والسلع التي يتم الحصول عليها في بلبد الوجهبة .وتعبرف اإليبرادات
السياحية في الجزائر ارتفاعا ملحوظا ،فقد انتقلبت هبذه اإليبرادات مبن  288مليبون دوالر
أمريكي في سنة  9880إلى  228مليبون دوالر أمريكبي سبنة  9882ثبم إلبى  488مليبون
دوالر أمريكي سنة  9878لتصل إلى  418مليون دوالر أمريكي فبي سبنة  ،19879وهبو
ما يبينه الجدول الموالي:
جدول رقم  :09تطور اإليرادات السياحية يف اجلزائر للفرتة 4104-4119
الوحدة :مليون دوالر أمريكي
السنة

4119

4119

4101

4100

4104

اإليراد
السياحي
نسبة
التطور%

288

228

488

428

418

-

78

97.97

1.5

2.28

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

من خال التحليل السابق ياحبظ االرتفباع البسبيط فبي اإليبرادات السبياحية المحققبة
فببي الجزائببر رغببم تزايببد عببدد السببياح ،فبقسببمة اإليببرادات السببياحية المحصببلة علببى عببدد
السياح المتدفقين يمكن الحصول على متوسط اإليراد السياحي المحقق مبن كبل سبائح زار
الجزائر ،وهو ما يبينه الجدول التالي:

 -1وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
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جدول رقم  :31متوسط اإليراد السياحي احملقق من كل سائح للفرتة
4104-4119
الوحدة :واحد دوالر أمريكي
السنة

4119

4119

4101

4100

4104

متوسط
اإليراد

762.2

719.1

722.9

712.6

710.4

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول ر م  09والشكل ر م .44

يتضح من الجدول رقم  70أن متوسط اإليراد المحقق من كل سائح زار الجزائر
قد تراوح معدله بين  762.2و 722.9دوالر أمريكي خال الفترة  ،9879-9880وهو
ما يترجم ارتفاع اإليرادات السياحية المحصلة بنسبة أقل من ارتفاع عدد السياح
الوافدين.
 .4نفقات السياح اجلزائريني يف اخلارج:
تمثل هذه النفقات مجموع ما ينفقه السياح الجزائريين في بلدان أخرى ،بما في ذلبإل
المدفوعات الموجهة لشركات النقل األجنبية لغرض النقل البدولي .والجبدول أدنباه يوضبح
تطور النفقات السياحية للجزائريين في الخارج.
جدول رقم  :31تطور نفقات السياح اجلزائريني يف اخلارج للفرتة 4104-4119
الوحدة :مليون دوالر أمريكي
السنة

4119

4119

4101

4100

4104

النفقات
السياحية
نسبة
التطور%

224

418

588

428

598

-

7292

694

-9

6979

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

يتضح من الجدول رقبم  72أن نفقبات السبياح الجزائبريين تشبهد نمبوا معتببرا نظبرا
لزيادة أعداد السياح الجزائبريين للبدول األجنبيبة ولزيبادة معبدالت إنفباقهم ،حيبث تطبورت
نفقاتهم تطورا كبيرا من سنة  9880إلبى سبنة  ،9879فقبد انتقلبت مبن  224مليبون دوالر
أمريكببي فببي سببنة  9880إلببى  588مليببون دوالر أمريكببي سببنة  9878لتببنخفض فببي سببنة
 ،9877وترتفع مرة أخرى في سنة  9879بمعدل تطور  %6.79مقارنة بسنة .9877
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أما فيما يخص تطبور متوسبط إنفباق السبياح الجزائبريين فبي الخبارج فقبد تميبز هبو
أيضا بالتغير ،وهو ما يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم  :02تطور متوسط إنفاق السياح اجلزائريني يف اخلارج للفرتة
4104-4119
الوحدة :واحد دوالر أمريكي
السنة

4119

4119

4101

4100

4104

متوسط
اإلنفاق

956.87

908.49

904.51

907.44

919.95

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول ر م  09والجدول ر م .09

يتضح من الجدول رقم  98أن متوسط إنفاق السياح الجزائريين في الخارج قد
ارتفع من  956.87دوالر أمريكي في سنة  9880ليصل إلى  904.51دوالر أمريكي
في سنة  9878لينخفض بعدها ويبل  919.95دوالر أمريكي سنة .9879
 .2رصيد امليزان التجاري السياحي:
رصبيد الميببزان التجبباري السببياحي هبو الفببرق بببين مببا يمبر مببن متحصببات خاصببة
بالسببياحة القادمببة مطروحببا منببه مبببدفوعات السببياحة العكسببية إلببى الخببارج ،أي سبببياحة
المبببواطنين خبببارج بلبببدانهم ،وببببتفحص وضبببعية رصبببيد الميبببزان التجببباري السبببياحي فبببي
الجزائببر خببال الفتببرة  ،9879-9880والموضببح فببي الجببدول رقببم  97يتضببح بأنببه يشببهد
عجببزا دائمببا نظببرا لضببعف إيببرادات السببياحة مقارنببة بنفقاتهببا ،إذ سببجل أكبببر عجببز سببنة
 9882والذي يقدر بـ  748مليون دوالر أمريكي.
جدول رقم  :40رصيد امليزان التجاري السياحي للفرتة 4104-4119
الوحدة :مليون دوالر أمريكي
السنة

4119

4119

4101

4100

4104

الرصيد

-24

-748

-788

-68

-58

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول ر م  09والجدول ر م .09

يرجع السبب الرئيسي للعجز في رصيد الميزان التجباري السبياحي إلبى تزايبد عبدد
السياح الجزائريين للخارج ،وكذا ارتفاع متوسطات إنفاقهم مقارنة بمتوسبطات اإليبرادات
المحصلة من السياح القادمين للجزائر ،نظرا لكون أغلب السبياح الوافبدين هبم جزائريبون
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مقيمون بالخارج ،حيث لبم يتجباوز متوسبط اإليبراد السبياحي المحصبل فبي أحسبن حاالتبه
 722.9دوالر أمريكي ،أما متوسط اإلنفاق للسبياح الجزائبريين بالخبارج فلبم يبنخفض فبي
أسوأ حاالته عن  956.87دوالر أمريكي ،وهو ما يوضحه الشكل التالي:
شكل رقم  :42مقارنة ملتوسط اإليراد احملصل ومتوسط اإلنفاق املدفوع
للفرتة 4104-4119
272,25
178,4

280,42
172,7
284,57
193,2
281,44
179,6

256,01
69,3

متوسط اإليراد

200

دوالر أمريكي

متوسط اإلنفاق

400

0
2012

2010 2011

2008 2009

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول ر م  09والجدول ر م .41

ثالثا :الليالي السياحية
تعتبببر الليببالي السببياحية بمختلببف تصببنيفاتها شببكل آخببر مببن أشببكال قيبباس الطلببب
السياحي ،والتي تعتمد على عدد الليبالي التبي يبتم قضباؤها فبي الفنبادق ،ومبن المعهبود أن
معدل تغير عدد الليالي السياحية لغير المقيمين يتناسب طردا مع معدل تغير عبدد السبياح
الوافدين ،إال أن ذلإل ليس قاعدة مطلقة ،فهناإل مجموعة من العوامل األخرى التبي تسباهم
فببي تحديببد مببدة المكببوث للسببائحين ،كنوعيببة السببياح الوافببدين سببواء كببانوا مببن متوسببطي
الدخل أو من ذوي أصحاب الدخول العالية.
ونظرا لغياب اإلحصائيات المتعلقة بعدد الليبالي السبياحية للجزائبريين فبي الخبارج،
سيتم التطبرق فقبط لعبدد الليبالي السبياحية التبي تبتم فبي الجزائبر مبن قببل السبياح األجانبب
والجزائببريين الوافببدين غيببر المقيمببين أو مببن طببرف المقيمببين فببي الجزائببر سببواء كببانوا
جزائريين أم أجانب ،والتي تشهد نموا متزايدا نظرا لتزايد عدد السياح.
 تعتبر الليالي السياحية لةير المقيمين شكال من أشكال الطلت الخارجي على السياحة في الجزائر من خالل الطلت علبى اإل امبة فبي الفنبادق،
على عكس الليالي السياحية للمقيمين والتي يمكن التعبير عنها كطلت سياحي محلي.
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 .0تصنيف الليالي السياحية:

يتم تصبنيف الليبالي السبياحية ببالجزائر وفقبا لعبدة معبايير مبن بينهبا معيبار الجنسبية
واإلقامة وكذا معيار درجة الفندق وفقا لما يلي:
 .0.0حسب معيار جنسية السائح:

يببتم تقسببيم الليببالي السببياحية فببي الجزائببر حسببب هببذا المعيببار بحسببب الجنسببية التببي
يحملهببا السببائح ،وبالتببالي مببن الطبيعببي جببدا أن تكببون أغلبهببا لسببياح مببن جنسببية جزائريببة
لكببون أن معظببم الليببالي هببي لمقيمببين فببي الجزائببر وأيضببا ألن شببريحة كبيببرة مببن السببياح
الوافببدين علببى الجزائببر مببن بلببدان الخببارج هببم مببن جنسببية جزائريببة ويمثلببون الجاليببة
الجزائرية في الخارج .تأتي بعدها الليالي السياحية للسياح من كافة دول العبالم وبباألخص
الليالي السياحية للسياح الفرنسيين والتونسيين ،وهو ما يبينه توزيع الليبالي السبياحية لسبنة
 9877في الملحق رقم .87
 .4.0حسب معيار اإلقامة:

يبين الشبكل أدنباه تصبنيف الليبالي السبياحية فبي الجزائبر وفقبا لمعيبار اإلقامبة لسبنة
 ،9877والذي يوضح بأن أغلب الليالي السياحية التي تبتم فبي الفنبادق هبي لمقيمبين وهبذا
بنسبة  %01من إجمالي الليالي السياحية ،أما الليالي السياحية لغير المقيمين فهبي ال تمثبل
سوى  %72من إجمالي الليالي ،ويرجع ذلإل لضعف توافد السبياح األجانبب والجزائبريين
المقيمببين بالخببارج وضببعف طلبببهم علببى اإليببواء الفنببدقي خاصببة مببن قبببل الجزائببريين،
والسبب في ذلإل يعود إلى عادات المبيت عند األهل واألصدقاء واستئجار الشقق الخاصبة
التي يفضلها الكثير عن اإليواء بالفنادق.
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شكل رقم  :42تصنيف الليالي السياحية حسب معيار اإلقامة لسنة 4100
13%
مقيمين
غير مقيمين
87%

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الملحق ر م  10الخاص بتوزيبع الليبالي السبياحية فبي
الفنادق الجزائرية لسبنة  4100حسبت إحصبائيات وزارة السبياحة والصبناعات التقليديبة (أنابر ائمبة
المالحق).

 .2.0حسب معيار درجة تصنيف الفندق:

يعتمد هبذا المعيبار علبى درجبة الفنبدق البذي تبتم فيبه الليبالي السبياحية إن كبان غيبر
مصنف أو مصنف ودرجة التصنيف إن كان كذلإل ،وحسب هذا المعيار فإن أغلب الليالي
السياحية بالجزائر تبتم فبي فنبادق غيبر مصبنفة بنسببة  ،%56نظبرا لكبون أغلبب الطاقبات
الفندقية غير مصنفة .أما باقي الليالي السبياحية والمقبدرة بنسببة  %44فتحتبل فيهبا الليبالي
السببياحية فببي فنببادق الدرجببة الثالثببة أكبببر قسببم تليهببا الليببالي فببي فنببادق الدرجببة الثانيببة ،ثببم
الرابعة واألولى والخامسة على التوالي وهو ما يوضحه الشكل الموالي:
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شكل رقم  :49تصنيف الليالي السياحية حسب درجة تصنيف الفنادق
لسنة 4100
درجة 5
درجة 4
%3
%7

درجة 3
%18
غير مصنفة
%56
درجة 2
%10
درجة 1
%6
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الملحق ر م .00

 .4تطور الليالي السياحية:
يتضببح مببن الجببدول رقببم  99أن إجمببالي الليببالي السببياحية فببي الجزائببر يشببهد نمببوا
سببنويا معتبببرا للفتببرة  ،9877-9880فقببد سببجلت  5.246.542ليلببة سببياحية سببنة 9880
لترتفببع إلببى  6.292.419ليل بة سببياحية فببي سببنة  ،9877ويقببدر المتوسببط السببنوي لعببدد
الليببالي السببياحية للفتببرة المببذكورة بببـ  ،5.075.921كمببا تمثببل  5.821.016ليلببة سببياحية
متوسط عدد الليالي السياحية للمقيمين و 171.497ليلة سياحية فقط كمتوسبط لعبدد الليبالي
السبياحية لغيببر المقيمبين ،وهببي نتيجببة حتميبة لعببدم توافببد السبياح ذوي الجنسببيات األجنبيببة
للجزائر.
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جدول رقم  :44تطور الليالي السياحية يف اجلزائر للفرتة 4100-4119
الوحدة :ليلة سياحية
الليالي
السياحية

المجموع

التطور
%

4119

5.246.542

-

4.158.126

4119

5.645.022

5.6

4.217.219

4.6

4101

5.222.224

5.9

5.705.927

4.2

154.782

4100

6.292.419

6.6

5.404.785

5.0

054.261

السنة

ليالي للمقيمين

التطور
%

ليالي لةير
مقيمين

التطور
%

-

525.141

-

614.461

72.9
77.0
72.2

المجموع

42.490.099

41.290.912

4.999.992

المتوسط

9.909.499

9.199.999

909.240

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وبالنسبببة للشببريحة المسببؤولة عببن النمببو االيجببابي المسببجل ،فمببن خببال ماحظببة
الجدول يتبين بأن الطلبب علبى الليبالي السبياحية فبي الجزائبر يتميبز بالزيبادة بالنسببة لكلتبا
الشبريحتين المقيمبين أو غيببر المقيمبين ،ولكبن بتببأثير أكببر لشبريحة المقيمببين فبي الجزائببر
باعتبارها تمثل األغلبية.
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املطلب الثالث :مؤشرات ضعف الطلب السياحي على اجلزائر وعوائق تنميته
تعرف التدفقات السياحية الدولية في مختلف أرجاء بلدان العالم توسعا كبيرا خاصة
من خمسينيات القرن الماضي إلى غاية اليبوم كمبا سببقت اإلشبارة إليبه فبي المبحبث األول
إال أن نصببيب الجزائببر منهببا يبقببى ضببعيفا ،وهببو مببا يبببرزه نصببيبها مببن تببدفقات السببياح
واإليرادات السياحية الدولية على المستوى العالمي.

أوال :تطور نصيب اجلزائر من التدفقات السياحية الدولية
رغم التدفقات الكبيرة للسياحة الدولية عبر العالم ،إال أن رصيد الجزائبر منهبا يبقبى
ضعيفا وال يكاد يذكر من حيث تدفقات السياح الدولية أو اإليرادات النقدية.
 .0تطور نصيب اجلزائر من حيث تدفقات السياح الدولية:
يمكن توضيح نصيب الجزائر مبن التبدفقات السبياحية الدوليبة للفتبرة 9872-9880
من خال حساب الرصيد كما في الجدول رقم :92
جدول رقم  :42نصيب اجلزائر من التدفقات السياحية الدولية للفرتة
4102-4119
الوحدة :مليون سائح دولي
السنة
4119
4119
4101
4100
4104
4102

عدد السياح الدوليين
في الجزائر
7.11
7.27
9.81
9.22
9.62
9.12

عدد السياح الدوليين
في العالم
271
009
248
225
7825
7801

رصيد الجزائر
%
8.72
8.99
8.99
8.94
8.95
8.95

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات وزارة السبياحة والصبناعات التقليديبة بالنسببة
للتدفقات السياحية الدولية للجزائر ،وعلى إحصائيات المنامة العالميبة للسبياحة بالنسببة للتبدفقات
السياحية الدولية في العالم.

يتضح من الجدول أعاه ،أن الجزائر ال تسبتقطب سبوى  %8.95مبن عبدد السبياح
فببي العببالم وهببذا فببي أحسببن األحببوال ،وقببد سببجلت هببذه النسبببة فببي سببنتي  9879و9872
وبالرجوع للفترة فإن التحسن بطيء جدا وهبو مبا يتبرجم ضبعف الطلبب السبياحي البدولي
على الجزائر.


يتم حسات الرصيد بقسمة عدد السياح في الجزائر على عدد السياح في العالم وضرت الحاصل في .322
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 .4تطور نصيب اجلزائر من اإليرادات السياحية الدولية:
تميزت النسبة التي تحصلت عليها الجزائر من إيرادات السياحة الدولية من إجمالي
اإليرادات السبياحية الدوليبة فبي العبالم بأنهبا ضبعيفة جبدا وهبي أضبعف مبن نسببة تبدفقات
السياح الدولية للجزائر من مجموع العالم ،وهو ما يبينه الجدول رقم .94
جدول رقم  :42نصيب اجلزائر من اإليرادات السياحية الدولية للفرتة
4104-4119
الوحدة :مليار دوالر أمريكي
السنة

إيرادات السياحة
الدولية في الجزائر

إيرادات السياحة
الدولية في العالم

رصيد الجزائر
%

4119
4119
4101
4100
4104

8.2
8.22
8.4
8.42
8.41

247
002
291
7828
7810

8.82
8.84
8.84
8.84
8.84

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات وزارة السبياحة والصبناعات التقليديبة بالنسببة
لإليبببرادات السبببياحية الدوليبببة للجزائبببر ،وعلبببى إحصبببائيات المنامبببة العالميبببة للسبببياحة بالنسببببة
لإليرادات السياحية الدولية في العالم.

يتضبببح مبببن الجبببدول أن النسببببة لبببم تتعبببدى  %8.84ويعبببود هبببذا الضبببعف لسبببببين
رئيسببيين والمتمببثان فببي ضببعف توافببد السببياح الببدوليين علببى الجزائببر ،وضببعف متوسببط
إنفاق السياح الوافدين للجزائر مقارنة بمتوسط إنفاق السياح في العالم ،حيث يمثل متوسبط
اإليببراد المحصببل مببن السببائحين فببي الجزائببر مببا قيمتببه  722.9دوالر أمريكببي فببي سببنة
 ،9879فببي حببين يفببوق متوسببط اإليببراد المحصببل مببن السببياح عبببر العببالم  227.1دوالر
أمريكي لنفس السنة.
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ثانيا ،مساهمة قطاع السياحة يف التنمية االقتصادية
تعد مساهمة قطاع السياحة فبي النباتج البداخلي الخبام وتبوفير مناصبب الشبغل وكبذا
ميزان المدفوعات في الجزائر ضعيفة أيضا ،وهذا انعكاس لضعف الطلب السبياحي علبى
الجزائر.
 .0مساهمة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجالي:
يعتبر قطاع السياحة من القطاعات المكونة للناتج المحلي اإلجمالي وبشبكل ملحبوظ
فببي العديببد مببن الببدول المتقدمببة والناميببة علببى حببد سببواء ،إذ تشببير إحصببائيات المنظمببة
العالمية للسياحة إلى أن معدل مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي اإلجمبالي العبالمي
وصل إلى  %2سنة .19872
وبالنسبة للجزائر فإن مساهمة قطباع السبياحة فبي النباتج المحلبي اإلجمبالي تعبد جبد
ضعيفة كما يتضح من الجدول اآلتي:
جدول رقم  :49مساهمة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجالي للفرتة
4104-4119
بالنسبة المئوية
السنة
المسا مة

4119
9.85

4119
9.2

4101
9.2

4100
9.4

4104
9.6

المصدر :وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

مببن خببال الجببدول يتضببح بببأن مسبباهمة اإليببرادات السببياحية فببي النبباتج المحلببي
اإلجمالي تمثل نسبة ضعيفة جدا حيبث لبم تتجباوز  %9.6كحبد أقصبى خبال الفتبرة ،كمبا
كانت هذه المساهمة في أدنى مستوى لها سنة  9880بنسبة .%9.85
إن ضبببعف مردوديبببة القطببباع السبببياحي ومحدوديبببة مسببباهمته فبببي النببباتج المحلبببي
اإلجمببالي يعببود أساسببا إلببى أن هببذا القطبباع لببم يكببن مببن أولويببات التنميببة االقتصببادية منببذ
االستقال ،ومبرد ذلبإل اعتمباد الدولبة علبى قطباع المحروقبات باعتبباره األكثبر أهميبة فبي
تحقيق التنمية االقتصادية للباد بوتيرة أسرع ،وذلإل عكبس كثيبر مبن البدول العربيبة غيبر
النفطية والتي وضعت القطاع السياحي ضمن األولويات االسبتراتيجية للتنميبة االقتصبادية

1

- World Tourism Organization, Tourism Highlights, 2014 Edition, p14.
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منذ زمن بعيد على عكس الجزائر ،حيث لبم يسبتفد القطباع مبن االهتمبام المطلبوب إال فبي
وقت متأخر ،األمر الذي انعكس سلبا على النتائج المحققة فيه.
 .4مساهمة قطاع السياحة يف توفري فرص العمل:
يعد قطاع السياحة من بين أكبر القطاعات توفيرا للوظائف باعتبارها صناعة كثيفبة
العمالببة ،حيببث تسبباهم فببي خلببق مناصببب الشببغل بشببكل مباشببر أو غيببر مباشببر مببن خببال
القطاعات الداعمة لقطاع السياحة .ويمكن توضيح فرص العمل المباشرة وغيبر المباشبرة
التي يوفرها القطاع السياحي في الجزائر وفي بعض الدول العربية في الجدول التالي:
جدول رقم :49مساهمة قطاع السياحة يف توفري فرص العمل املباشرة
وغري املباشرة يف بعض الدول العربية
لسنة 4102
الوحدة :ألف عامل
الجزائر

تونس

المةرت

مصر

البلد
عدد المشتةلين

141

419.0

7121.0

9041.0

النسبة من مجموع العمالة
%

1.7

72.0

76.1

77.5

Source: - World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism
Economic Impact 2014 Algeria, London, 2014, p19.

مبن خببال الجبدول ياحببظ أن عبدد العمببال فبي القطبباع السبياحي فببي الجزائبر يمثببل
 141ألف عامل ،وهو يفوق عدد العمال في تونس ،وأقل من العمالة المحققة في المغبرب
ومصر .لكن إذا أخذ بحجم العمالة اإلجمالي في مختلف هذه البدول بعبين االعتببار ،يمكبن
القول بأن نسبة حجم العمال في القطاع السياحي في الجزائر بالنسبة للمجمبوع العبام يبقبى
غير كافيا وضعيفا من حيث قدرته في توفير فرص العمبل ،وهبو مبا يتجلبى بنسببة %1.7
في حين نجدها في الدول العربية األخرى الممثلة في الجدول ال تقل عن .%77.5
وعلى الرغم من ضعف نسبة عدد عمال القطاع السياحي في الجزائر مبن إجمبالي
العمالة ،إال أن هذا ال يمكنه إخفاء التطبور الكبيبر البذي شبهده القطباع السبياحي مبن حيبث
عدد العمال ،فعدد العمال في الفنادق والمقاهي والمطباعم ،وهبم يمثلبون أكببر شبريحة مبن
عمال قطاع السياحة قبد تطبور إلبى  463ألبف عامبل سبنة  ،3104وإن تبم هبذا النمبو بهبذه
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السرعة واالتجاه فنسبة العمال في القطاع السياحي في الجزائبر بالنسببة للعمالبة اإلجماليبة
سترتفع أكثر ،وقد تقترب من النسب المحققة من طرف الدول العربية األخرى.
 .2مساهمة قطاع السياحة يف ميزان املدفوعات:
يمثل الناتج السياحي قيمة بيع المنبتج السبياحي إلبى أعبداد السبائحين والبذين هبم فبي
حباالت كثيببرة مببن غيبر المقيمببين ،والببذين يبدفعون بالعملببة الصببعبة نظيبر إشببباع رغببباتهم
السببياحية ،لببذا فببإن السببياحة تعتبببر مصببدرا مببن مصببادر الببدخل األجنبببي ،فتقبباس أهميتهببا
االقتصببادية أيضببا بحجببم تأثيرهببا عل بى ميببزان المببدفوعات ،ويتحببدد هببذا التببأثير بالقيمببة
الصببافية للميببزان السببياحي ونسبببتها إلببى النتيجببة الصببافية للميببزان التجبباري سببواء أكانببت
سببلبية أم إيجابيببة ،فببإذا كانببت النتيجببة الصببافية للميببزان التجبباري سببلبية وكانببت النتيجببة
الصافية للميزان السياحي إيجابية فإنه قد يغير العجز في الميبزان التجباري إلبى فبائض أو
يخفببف منببه علببى األقببل ،أمببا إذا كانببت النتيجببة الصببافية للميببزان التجبباري إيجابيببة وكانببت
النتيجة الصافية للميبزان السبياحي إيجابيبة أيضبا ،فإنهبا سبتعزز النتيجبة اإليجابيبة المحققبة
فبي الميبزان التجباري .إن الجبدول المبوالي يمثبل وضبعية الميبزان التجباري السبياحي فببي
الجزائر للفترة .9879-9880
جدول رقم  :49رصيد امليزان التجاري السياحي للفرتة 4104-4119
الوحدة :مليون دوالر أمريكي
السنة

4119

4119

4101

4100

4104

الرصيد

-24

-748

-788

-68

-58

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول ر م .02

يتضح من الجدول أن الميزان السياحي للجزائر لم يحقبق أي فبوائض طيلبة الفتبرة،
وهببذا يعنببي أنببه يخفببض مببن قيمببة الفببوائض المسببجلة فببي الميببزان التجبباري والناتجببة عببن
ارتفاع أسعار البترول.
عموما يتبين أن مساهمة قطباع السبياحة فبي التنميبة االقتصبادية ببالجزائر تبقبى جبد
متواضعة مقارنة باإلمكانيات المتوفرة ،وذلإل لمجموعة من العوائق التي يعاني منها.

- 492 -

احلركة السياحية الدولية وواقع السياحة يف اجلزائر

الفصل اخلامس

ثالثا :عوائق تنمية الطلب السياحي على اجلزائر
يعاني قطاع السياحة من العديد من المعوقات والتي حالت دون تطبوره رغبم خطبط
التنمية السياحية المتبعة في القضباء عليهبا ،خاصبة فيمبا يخبص البنقص الكبيبر فبي هياكبل
اإليببواء وعببدم االسببتغال األمث بل لهببا مقارن بة بببدول الجببوار ،وتببدهور مسببتوى الخببدمات
وغيباب البوعي السبياحي والثقافببة السبياحية لبدى المجتمبع الجزائببري ،إضبافة إلبى ارتفبباع
مسببتوى األسببعار ،كببل هببذه العوامببل أدت إلببى عببزوف الكثيببر مببن السببياح عببن زيببارة
الجزائر ،بل وعملت أيضا على تدهور السياحة الداخلية وتوجه العديد من المبواطنين إلبى
الدول المجاورة كمقصد سياحي عوضا عن مناطق أخبرى فبي البوطن تعتببر أفضبل منهبا
من حيث المقومات الطبيعية.
كمبا يعتبببر الجانبب األمنببي المضبطرب والببذي شبهدته الجزائببر مبن بببين أببرز نقبباط
الضعف ومن بين أهم مسبباتها على حد سواء ،وفيما يلبي أهبم العوائبق التبي تواجبه تنميبة
الطلب السياحي على الجزائر.
 .0األمن السياحي:
من الطبيعي أن تتطلب العملية السياحية ضمان أمن وسبامة السبائح وكبل مبا يملبإل
من أي مساس مادي أو معنوي ،سواء من طرف القائمين على تسيير المرفق السبياحي أو
من عامة الناس .إن اإلخال بهذا الشرط سيؤدي حتما إلى إلحاق أضبرار ماديبة ومعنويبة
بليغببة بالسببياحة ،كتقلببيص مببدة اإلقامببة المبرمجببة مببن طببرف السببائح أو عببدم العببودة إلببى
المرفق مرة أخرى أو اللجوء إلى تشويه صورة المتعباملين معبه ،وبالتبالي طعبن السبياحة
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويبقبى الرهبان القبائم حاليبا هبو تفببادي الرجبوع إلبى األوضباع األمنيبة السبابقة التببي
عاشتها الجزائر وكذا القضاء على عمليات االختطافات التي طالت الرعايا األجانبب التبي
عرفهبببا الجنبببوب الجزائبببري خاصبببة والتبببي أثبببرت سبببلبا وبصبببفة خاصبببة علبببى السبببياحة
الصببحراوية فببي الجزائببر ،لغببرض االبتببزاز المببالي للحكومببات التببي ينتمببي إليهببا هببؤالء
السياح.
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 .4نقص هياكل اإليواء:

تعتببر الحظيببرة الفندقيبة فببي الجزائبر ضببعيفة جببدا مبن حيببث عبدد األسببرة المتببوفرة
ومببن حيببث الخببدمات المقدمببة بهببا ،فالطاقببة االسببتيعابية للفنببادق بببالجزائر ورغببم حجمهببا
المعتبر إال أنها ال تكاد تذكر ،فالجزائر بطاقبة اسبتيعابية تقبدر ببـ  22.747سبرير .إضبافة
إلببى الببنقص فببي هياكببل اإليببواء ،تسببجل الفنببادق الجزائريببة عببدم االسببتغال األمثببل لهببذه
الهياكببل بخصببوص التناسببب بببين األسببرة وإجمببالي الليببالي السببياحية إشببغال السببرير)،
فالجزائر عرفت بلوف  60ليلة لكل سرير متاح في سنة .19879
إن ضبعف هياكبل اإليبواء يعبود لضبعف االسبتثمار فبي التجهيبزات السبياحية ،وكبذا
لتغييببر طبيعببة ونشبباط بعببض الهياكببل ذات العاقببة بالفنببادق واإلطعببام والخببدمات تحببول
الفنادق إلى مراقد ،تحويل أغلبب فنبادق الشببكة العبابرة لاطلبس فبي الجزائبر إلبى أنشبطة
أخرى ،غلق بعض الفنادق) .أما بالنسبة لضعف إشغال األسرة فيعود المتناع السبياح عبن
القبببدوم للجزائبببر بسببببب ضبببعف تسبببويق وجهبببة الجزائبببر وضبببعف االتصبببال البببداخلي
والخارجي.2
 .3ضعف مستوى اخلدمات واملنتجات السياحية:
تتسببم الخببدمات السببياحية الجزائريببة بأنهببا خببدمات غيببر مثيببرة وغيببر قببادرة علببى
التميز ،ويرجع ذلبإل إلبى عوائبق متعلقبة بقطباع السبياحة فبي بعبض الحباالت وبالقطاعبات
المكملة له في أحيان أخرى ،وتتمثل هذه العوائق في:

3

 .0.2غياب التحكم من طرف وكاالت السياحة:

تتميز وكاالت السياحة في الجزائر بجملة من النقبائص ،سباهمت بدرجبة كبيبرة فبي
تخفيض مستوى الخدمات المقدمة للسياح األجانب ،والمتمثلة أساسا في غيباب البتحكم فبي
التقنيببات الجديببدة لسببوق السببياحة الدوليببة ،وعببدم التكيببف مببع الطريقببة العصببرية للتسببيير
االلكتروني للنقل قصد تنظيم عمليات الحجز والخدمات ،إضافة إلى غياب مخطط لتكبوين
وكاء السياحة وعدم وجود تنظيم وميثاق يحكم المهنة.
 -1وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
 -2وزارة تهيئة اإل ليم ،البيئة والسياحة ،تشخيص وفحص السياحة الجزائرية ،مرجع سابق ،ص .92
 -3وزارة تهيئة اإل ليم ،البيئة والسياحة ،المرجع نفسه ،ص .99

- 499 -

احلركة السياحية الدولية وواقع السياحة يف اجلزائر

الفصل اخلامس
 .4.2نقص تأهيل ومهنية املستخدمني:

يعبباني أغلبيببة المسببتخدمين فببي المؤسسببات السببياحية وخاصببة الفنببادق مببن نوعيببة
تكوين غير مائمة أو من غياب التكوين بصفة كلية ،حيث أن نسببة العمالبة غيبر المؤهلبة
مببن مجمببوع المشببتغلين بقطبباع السببياحة فببي الجزائببر مرتفعببة ،ويرجببع هببذا لقلببة مببدارس
التكوين السياحي والفندقي.
 .2.2ضعف اخلدمات املكملة للخدمات السياحية:

بالنسبة لتكنولوجيات اإلعام واالتصال فهي تعاني مبن ضبعف التغلغبل فبي القطباع
السببياحي مببن خببال عببدم كفايببة مواقببع االنترنيببت وصببعوبة التكيببف مببع الببوزن المتزايببد
لتكنولوجيا اإلعبام واالتصبال .أمبا خبدمات النقبل فهبي غيبر قبادرة علبى تقبديم خدمبة نقبل
كمية ونوعية متكيفبة مبع الطلبب ،وتعباني سبوء البربط باتجباه الجنبوب الجزائبري .إضبافة
إلببى مببا يعبباني منببه قطبباع الخببدمات البنكيببة والماليببة الببذي يتميببز بضببعف وسببائل الببدفع
العصببرية علببى مسببتوى البنببوإل والمؤسسببات المسببتقبلة للسببياح وبصببعوبة قببوانين تحويببل
األموال.
 .2مستوى األسعار:
تعاني السياحة المحلية من النقص الواضح واتجاه أغلبيبة الجزائبريين للخبارج بحثبا
عن الخدمات الجيدة وبأسعار معقولة ،وهذا ما ال يتوفر في الجزائبر وهبو مبا يفسبر اتجباه
حوالي  252.484سائح جزائبري خبال سبنة  9872نحبو تبونس ،1والتبي أصببحت تمثبل
الوجهة المفضبلة لكثيبر مبن الجزائبريين بسبب األسبعار المعقولبة والتبي تتماشبى مبع دخبل
العائات الجزائرية على عكس األسعار فبي الجزائبر ،والتبي تتميبز باالرتفباع فيمبا يتعلبق
بالخدمات السياحية وكذا الخدمات المكملة لها.

 -1وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
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 .9التلوث:

يمثببل التلببوث بكامببل أبعبباده أحببد المشببكات البيئيببة األساسببية التببي تعيببق التنميببة
السياحية فبي الجزائبر ،والتبي تعباني مبن تلبوث متعبدد المظباهر يبنعكس سبلبا علبى سبكان
المناطق الملوثة والزوار على حد سبواء ،و مبن أببرز مظباهر التلبوث فبي الجزائبر تلبوث
الشببواطئ ومياههببا ويرجببع هببذا إلببى قببرب التجمعببات السببكانية منهببا ،مببا أدى إلببى انتشببار
المزاببببل الفوضبببوية فيهبببا ،كمبببا أن المصبببطافين ال يحترمبببون شبببروط النظافبببة ويتركبببون
فضاتهم مرمية على الشواطئ ،ومن مصادر تلبوث ميباه الشبواطئ أيضبا ،ميباه الصبرف
المنزليببة والصببناعية التببي تصببب فببي البحببر مباشببرة ومببن دون معالجببة .باإلضببافة إلببى
مظاهر التلوث المختلفة تعاني الشواطئ الجزائرية مبن ظباهرة اسبتنزاف رمبال الشبواطئ
نظرا لغياب الرقابة وحراسة الشواطئ.1
تبرز أيضبا مظباهر التلبوث فبي مبدن الجزائبر التبي تعباني مبن انتشبار النفايبات فبي
الشببوارع ومختلببف التجمعببات السببكانية ،نتيجببة لعببدم وجببود إدارة فعالببة تسببهر علببى جمببع
النفايات بطريقة منظمبة ،ولقلبة البوعي البيئبي لبدى السبكان البذين يرمبون النفايبات خبارج
أوقببات وأمبباكن تجميعهببا .كمببا تعبباني أغلببب منبباطق الببوطن تببدهور المسبباحات الخضببراء
نظرا للتوسع األفقي والرأسي في البناء العشوائي غير المنظم ،والذي إضافة إلسهامه فبي
تببدهور المسبباحات الخضبببراء ،فهببو يخلبببق داخببل المبببدن تلببوث سبببمعي وبصببري نتيجبببة
الضببجيج الببذي تصببدره أجهببزة البنبباء ووسببائل النقببل المسببتعملة ،ونتيجببة لتشببويه المنظببر
الجمالي للمدن بعشوائية البنايات المنجزة.

 -1ويدر الويزة ،مرجع سابق ،ص .442
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خالصة:
يتضببح ممببا سبببق ،أن حركببة السببياحة الدوليببة تطببورت علببى مسببتوى العببالم تطببورا
كبيرا منذ سنة  7258حتى سنة  ،9885فزاد عدد السائحين البدوليين زيبادة كبيبرة بمعبدل
نمببو  %6.5سببنويا ،ثببم تطببور العببدد خببال الثمبباني سببنوات األخيببرة بمعببدل سببنوي قببدره
 ،%2.0وزادت اإليرادات السياحية لتنتقل من  9.7مليار دوالر أمريكبي فبي سبنة 7258
لتصببل فببي سببنة  9885إلببى  609.1مليببار ثببم إلببى  7752مليببار دوالر أمريكببي فببي سببنة
 9872ويرجع هذا لمجموعة من العوامل كلها ساعدت على نمو السياحة الدوليبة ،كزيبادة
متوسط الدخل الفردي ،زيادة أوقات الفراف ،باإلضافة إلى التقدم التقني الهائل الذي غزى
العالم.
إضافة إلى ذلإل ،فقد عادت أكبر حصص اإليرادات السياحية الدوليبة إلبى مجموعبة
من الدول تمثلت في كل من ،الواليات المتحدة األمريكية ،أسبانيا ،فرنسبا ،الصبين ،ماكباو
وإيطاليا ،تايلندا ،ألمانيا ،ثم كل من إنجلترا وهون كون .
ويُسببتفاد أيضببا بببأن حركببة السببياحة الدوليببة شببهدت سببيطرة كببل مببن أوروبببا ،آسببيا
والباسفيإل واألمريكيتين واستحواذها على النصيب األعظم من حركة السياحة الدولية.
بالنسبببة للجزائببر ،ف بإن معرفببة المببوارد الس بياحية الجزائريببة ومشبباكل القطبباع التببي
ترجمببت بالتببأخر الكبيببر لببه مقارنببة مببع الببدول السببياحية الكبببرى والببدول المجبباورة ،تبببين
الحجبم الكبيبر لإلجببراءات الواجبب اتخاذهبا مببن طبرف السبلطات المعنيببة وبصبفة فوريببة،
ليتمكن القطاع من تحقيق األهداف المنوطة به خاصة وأن الدولة الجزائرية تسبعى جاهبدة
لرفببع صببادراتها خببارج المحروقببات هببذا مببن جهببة ،ومببن جهببة ثانيببة فببإن طبيعببة النشبباط
السياحي المتميز بالتطور المستمر والنمو السريع لعدد السبياح العبالميين للسبنوات القادمبة
حسب تقبارير المنظمبة العالميبة للسبياحة تزيبد مبن ضبرورة إيجباد برنبامج ينمبي السبياحة
الجزائرية وفق الموارد المتوفرة وتطلعات الجهات المعنية بهذا القطاع.

- 499 -

الفصل السادس:
دراسة ميدانية بوكاالت
السياحة لوالية باتنة

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس

متهيد:
تعتبر واليررب بنت ررب يررو برريو واليررنا تي تتمر تيتررت تتيت ر بيعويررنا ررين يب بيعيررب
وتن يخيب و ضن يب يت وعب ،وتيتت بإيكن هن أو ت نهم فت ت وي تي ين ب بنيواليرب إذت يرن
ترررم تررر عييهن بيعويرررنا ين يرررب تت ن ررر يررر يت لبرررنا يختلررر

تيي رررتوينا تالاتيرررن يب

وتال تينعيب يل نم يو ،وتيتت يو أهيهن تيوكنالا تي ين يب تيتت تع يو بيو أهرم تيو رنم
تيين يررب تي تعيررب يل اررن تي ررين ت ،إذ تلعر
تيترر ويو وتعرر يم خرر ينا ييختلرر

و ت مي ررين فررت تيعيليررب تي ررين يب يررو خر

تيي ررتهلكيو تي ررين ييو تييتعررنيليو يعهررن ،خنيررب يرر

ت تفن ة تيواليب يو ت ي ي ن ق تيتو

تي رين ت وتييوتار تي رين يب ،تيترت يرو ارا هن أو

تفتح تيي ن وت عن أينم عيليب ت ييب تي رين ب وت روي تي ارن تي رين ت بنيي رن ق تييع يرب
وتيي نو ة فت فس تيواا يو خ

ت وي تييوت

تالاتين يب وتوفي ف ص عي

ير ة

و فررر ي رررتوي تييعيارررب يل ررركنو ،وخلرررق وإي رررن ت رررهي ا ت فيهيرررب وثعنفيرررب يخررر ينا
تييوت يو إير

نر

تي رينك ،كيرن ت رنع علر

فر ي رتوي تيروعت بنيت ييرب تي رين يب

ي ي فمنا وت عب يو تيي تي وتتي يرو فر ص تيتبرن
تيي تي تييضي

تيثعرنفت وتي ضرن

بريو كر يرو

وتيتتم .

ب نء عل ين بق تم تع يم تي ت ب تييي ت يب فت هذت تيفي إي ث ثب يبن ر
يت

ق تييب

تألو إير وتار تي رين ب بواليرب بنت رب ،ويت رنو تييب ر

تييعتي ة فت تي ت ب وخ وتتهن تإل
وتف ي

تميب ،أين تييب

تيثني

ير

تيثرن ت تيي ه يرب

فتم تيت كيت فيه علر ت لير

تنمو تي ت ب تييي ت يرب تيترت تيرا تعتيرن ت علر تال رتبينو تيرذ ترم توتيعره علر

عي رب تي ت ررب وتييتيثلررب فررت يررويفت تيوكررنالا تي ررين يب تييتوت ر ة علر ي ررتوي تيواليررب
به

تختبن تيف ضيب تي مي ريب تو ر ع ارب ذتا اليرب إ يرنميب ع ر ي رتوي يع ويرب

 %5برريو ت بيعررنا تييرروت

تيبار يب تي يررو  ،تيتر ي وتيت فيررت وتييررين بن وي ر نعب

تي ين ب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت بن.
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املبحث األول :واقع السياحة يف والية باتنة
تيتلك واليب بنت ب يوت

يعتب ة ويت وعب فت تيي ن تي ين ت يذت فإو تالهتيرنم بهر ن

وإي مهن تييكن ب تي تيب يؤهلهن تين كرت تيربح يرو ت تاتيرن ين هنيرن ،ويعر أهرم هرذ
تيعرر تا وتييررؤه ا تي ررين يب يكيررو فررت ت رروي تأل يررن تي ررين يب ،كني ررين ب تيثعنفيررب،
تررن يخت

تي يويررب ،وتي بلي ر ب ،ويررن تتييررت برره يررو ت ر ت

تي ضررن تا

رربب إي ر يختل ر

تييتعنابب عل ت تبهن ،يكو غم هذت تيث تء فإو تي ل نا تيعيوييب يم تو تالهتينم تيكرنفت
بهذت تيع ني تي

نس ،يين يعكس تيتاخ تيذ يعن ت ي ه هذت تي ان فت تيواليب.

املطلب األول :العرض السياحي يف والية باتنة
بنت ررب عنيرريب تألو تس ،ي نييررن ت تب ررا هررنتيو تيكليترريو بنيتررن ي وتي ضررن تا
وتيب رروالا تيي ي ر ة ،يررو فت ر تا غررنب ة فررت تيعيررو تإل ررن يب ،يررن ع ر هررذ تيواليررب
تييابعب بني وتم ت ت يكن ب ي يواب بيو واليرنا تي تتمر  ،وهرت تتيتر بت روي هنمر فرت
تإليكن نا تي بيعيب وتي ضن يب وتيين يب ،يين ا ي رنهم فرت تييرت تيي رتو تي رين ت بهرن إذت
ين تتخذا تإل

تءتا تي تيب يبلوغ هذت تيه

.

أوال :املقومات الطبيعية واملناخية
 .2املوقع واملناخ:
عل بع  934كم ا ق تي تتم تيعنييب ،تت ب واليب بنت رب و ر

برن تألو تس

تألام ،ت هن يو تياين تيا ات واليب أم تيبوتات ،يو تياين تيغ بت واليب
تيا ق واليب خ الب ،يو تيغ

ي  ،يرو

واليب ي يلب ويو تي و واليب ب رك ة .وتبلر ي رن تهن

 67.33021كم 7وت ع م إي  76تم ة و 16بل يب تاغلهن 606340322
تيتع ت تيعنم يل كو وتي كنو ي ب  .7..3يعو تا يس واليب بنت ب إي

يب وهذت
ر ب  6414بعر ين

إ اررعا ع هررن واليتررت خ اررلب وب ررك ة ،غير أ هررن يثلررا فييررن يضر واليررب تألو تس تيتررت
تا

ا

ب .6452
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ي و واليب بنت رب وعرنو يرو تيي رنذ ،إذ تاره تيي رن ق تيارينييب تيار ايب وتيغ بيرب
ي نذ تأل لس تيتلت تيذ يتييرت بارتنء برن  ،تت رنا خ يره تألي رن وتيثلروأ ،أيرن يريفه
فهو ن و ن  .ويع
تيي ن ق تيي

تيع م تي وبت يلواليب ي نخن ابه ير

تويب تيتت ت علهن تتاث بعوتيلهن يو ينك و

تو خنيرب يع بهرن يرو
ت ة.1

 .1التضاريس:
ي ع ررم تيي ررن تي يررو يواليررب بنت ررب إير ي ررن ق مي رريب تتيثر فررت ي عررب تي ررهو
وهت تيث

بب  %3.يو تيي ن ب تإل ينييرب يلواليرب ،تتكروو يرو أ تضرت خيربب تو ره

بيفب خنيب إير تي ارن تيف

رت وهرت ت رتو تي برو وتيفوتكره بكييرنا يعتبر ة .وأيضرن

ي عرب تي رهو وهررت ت تر  %79يرو ي ررن ب تيواليرب ،تيتر
ين قي

ررو تيواليرب وت تار بهررن

تويب و عويب .وأخي ت تيي عب تي بليب وتيتت تاغ  %91يو أ تضرت بنت رب

وتتكوو أ ن ن يو ل لب بن تألو تس ير تتوت ر أعلر ايرب هرت بر ارلين بن تفرني
7373م ،تغ يهن تيغنبنا عل

رنق وت ر تتراي

يرو تيير وب تي لبرت ،تأل ت تأل ل رت

وغي هن يو تألا ن .2
 .2الثروة النباتية واحليوانية:
تتوف واليب بنت ب عل ث وة بنتيب يت وعب ت نع هن علر ذيرك خينميرهن تيي نخيرب
وتيتضن ي رريب ،تتكرروو أ ن ررن يررو غ ررنء غررنبت يعتبر تعر

ي ررن ته بر  390.62هكتررن ،

يتكوو عل تيخيوص يو تيي وب تي لبت ،تأل ت تأل ل رت وتيبلرو تألخضر  ،وت تار
بهن كذيك تأل

تش وتأل غن تييتكو رب أ ن رن يرو تيع عرن وتي نارب إضرنفب إير تكوي رنا

بنتيررب أخ ر ي .وا ر

ررنع هررذت تيت رروي تي بررنتت يلواليررب عل ر ت رروي ث وتهررن تي يوت يررب هررت

تألخ ي ،ويو أهم أي نفهن تي يو تيينميب ،تيغتالو ،تي
وت

وغي هن.

تإلان ة ه ن إي أو ا رني تيغنبرنا فرت تيواليرب ي تروي علر ي ييرب بيعيرب

تتيث ر فررت تي يي ر ة تيو يررب بلتيررب ،وهررت تعتب ر يررو أهررم تيي ييررنا تيعا ر تييتوت ر ة
بنيو و ،إذ ت تو عل ت وي بيويو ت وبيمت ف ي يو وعه ذو اييب عنييب.3
 -1مديرية السياحة لوالية باتنة ،باتنة سياحة عروس األوراس ،دليل سياحي ،ص .66
 -2وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.
 -3وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة ،المرجع نفسه.
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 .2املنابع احلموية واملعدنية:

ت تا ر عب ر واليررب بنت ررب ي ررنب وعيرروو يويررب ذتا خيررنمص يع يررب تؤهلهررن ألو
تيبح و هرب يل رين ب تي يويرب بي عرب تألو تس ،ت رتغ يعييهرن ب

يعرب تعلي يرب ،وهرت

تفررتح تيي ررن وت ررعن إلانيررب ي

ررنا يع يررب ال ررتعبن تي ررينك وتيي ررت ييو ،أهيهررن ي ب ر

و ببل يب ف يس ،ي ب ا

عي ة ب عرنوس وي بر اواربت بروال

كن

ييب بنيعيبنا ،ي ب

ت ليينو.1
 .5املواقع الطبيعية:
تتييت واليب بنت ب بيوتا
أا ن أ ل ريب وير

بيعيب تمعب تتيث فت غنبنا ينفعب تالخضر ت أيرو ت يرو

تويب ي فر ة ي رتيت تي رنمح ب عرنء هوتمهرن و ينيهرن يتيربح أفضر

تألينكو يليات ،تالكتان  ،تي ينضب وتيتخييم تيعنملت ،ويو وتم تي بيعرب ببنت رب وت رنا
تي خي وتيب نتيو وتيو ينو وتيي نب تيينميب عل غ ت تيوت

تألبيض ووت

عبر

تيترت

تاق ا فنا وف وأ بليرب يتييرتة تي يرن  ،كيرن تتييرت تيواليرب ب بنيهرن تيارنيخب كاعرنيت
ب كيي وايلين وتيالعل  ،ا فنا غوفت ،ي تفعنا أ يس ،بوتي رب و ي و رب وغي هرن.
وتتررايق تي بيعررب أيضررن ببنت ررب بررنيب ي تا وتيي ررن ق تي
وتييهررن

بررب ي ر ت ر تي يررو تيي ليررب

ة يرر ذت يل يررنة وب ررنء تألعاررنش عل ر ضررفنفهن ،بنإلضررنفب إي ر

يي ر ة بلتيررب

تيو يب.2

ثانيا :املقومات الثقافية والدينية والتارخيية
تتخ بنت رب بعر ة يعرنيم تن يخيرب وثعنفيرب و ي يرب ر ي ة براو تلعر تيع نيرب وتالهتيرنم
تيكنفييو يرو ر

تيواليرب وتي ويرب وكرذت تي رينك .فعلر ير تيعيرو توتيرا علر واليرب

بنت ررب ع ر ة ضررن تا يختلفررب ي هررن تي ضررن ة تي وين يررب ،تي ضررن ة تيو تييررب وتي ضررن ة
تإل ر ييب ،ويعر أع ر هررذت تيغررتو ي ضررن ة تيواليررب بعر ت كبير ت بت فيررت
اويب ،تو

كررب عي ت يررب

آثن هرن بتييعرن وتت رب تيبيضرنء وتييعرذ  ،بنإلضرنفب إير آثرن أخر ي يو رو ة

با يس وي عب وغي هن .فض عرو تيي تار وتيعر ي تيع ييرب فرت كر يرو ي رن ق بوتي رب،
 -1مديرية السياحة لوالية باتنة ،باتنة سياحة عروس األوراس ،مرجع سابق ،ص .23
 -2مديرية السياحة لوالية باتنة ،باتنة سياحة عروس األوراس ،المرجع نفسه ،ص .21
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بهن واليرب بنت رب وتيترت ت ترو

تناو ا وي عب وإي نو ،وكذت تي و وتييخنتو تيتت ت ف

يل تتم ر ي ر ب

عل ر أكث ر يررو  59.يوا ر ويعلررم تررن يخت ي ر و يو فررت تأل لررس تألث ر
.16466

تعتب واليرب بنت رب عنيريب تيثرو ة تي تتم يرب تيي ير ة ،وهرت تييروم ذتكر ة ي
تيب وييب تيتت خل تهن تيكتنبنا وتيي
علر غر ت

م ،تتخ بيوتا تن يخيب يو فت ة تيثو ة تيت

ار ة أوال يو ر بي عررب إارريو  ،خ عررب تي ر ت ة اررين غ ر

رت
ي يب

فررم تي ررو

وا يب يع يو بي عب أوال فنض وغن ار وك ب عرنوس وغي هرن ،بنإلضرنفب إير تي ير
وتييعنيم تيتذكن يب تييخل ة يلاه تء تألب ت وتييعن ك وأهم تأل ت تيثو يب بنيي عب.2
تتيثرر تييعررنيم تي ي يررب بنيواليررب فررت ي يرر تيي ررن
تيع يعررب تيتررت ت تار عبر يختلر
تي نب تيع بت تإل

أ

وتيتوتيررن وتييرر ت س تيع آ يررب

نمهررن ،إذ تتييررت بتيرريييهن تيبر ي تيررذ يررتتوأ برريو

يت وتيي لت تيب ب

 ،وتء كن ا يتي ب أو ب ي ب ،غير أو اييتهرن

تيتعليييرب وتيت وي يرب فنمعرب تألهييررب ،يرو بي هرن تيتتويرب تيعن يررب تيارنذييب بريو وت
ووت

بوتي ب تيتت يعو تا ي هن إي يرن ابر تيفتر ة تيت كيرب وتعر

عبررنس ،تتويررب تير
إلي وكن  ،تيي

ت ة تي

أيضرن بتتويرب أوال

ين يررب بث يررب تيعنبر  ،تتويررب تيبررنت ة ب ر ين ب ،تيي ر

تيعتيق ب

عبر
تيعتيررق

او ب عنوس وتتويب إي نو.3

يتييت تيي تي تيبنت ت بني بوي تيت تثيرب تأليريلب وتيترت ال ترتت انميرب ي نفيرب فرت
ت تثهن وت وعهن عل ع تاب تييو و

يي عرب تألو تس ،وييهر ذيرك

تيثعنفت وتي ضن

لين عب تأليوتو تيفلكلو يب ،تيي نعب تيتعلي يب ،تي ب تيي لت ،تيعرن تا تيارعبيب وتيلبرنس
تيتعلي

تيانو  .كين يو

عل ي توي واليب بنت ب تيع ي يرو تيي تفرق وتيهينكر تيثعنفيرب

ي ت ي تييوت و وتي نمح ت تغ يهن فت تيت فيره وتيتعر
وتيتعنيي تيتت تتييت بهن تيي عب ،كين يوض هن تي و

علر تي ن ر
ام :73

 -1مديرية السياحة لوالية باتنة ،باتنة سياحة عروس األوراس ،مرجع سابق ،ص .22
 -2وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة ،مرجع سابق.
 -3مديرية السياحة لوالية باتنة ،باتنة سياحة عروس األوراس ،المرجع نفسه ،ص .26
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جدول رقم  :12أهم اهلياكل الثقافية بوالية باتنة
تعريفه

الهيكل

و ت يهيرن فرت ترا ي

دار الثقافة محمد العيد آل خليفة أ اما ب  6429وتلعر
وت ييب تي ان نا تيثعنفيب.
يبل ر ع ر هن  6.وهررت يلررك يلبل ر ينا وت رري يررو
المراكز الثقافية
عيررن تررنبعيو يلبل يررب ،تيارربيبب وتي ينضررب
ر
وهت تفتع إي إ ن تا يؤهلب.
المسرح الجهوي

أ ررت ر ب  6341وتررم تا ي رره كي ر ك هررو
ب تيب يو  6435/66/67وهو يؤ ب ذتا رنب
ت ن تاتين ييلك ان نا ثنبترب ارن ك فرت
تيع ي يو تييه ن نا تيي ليب وتي وييب و ن ع ة
وتمت.

مدرسة الفنون الجميلة

أ اررما ر ب  6432وت تعررا إير ي ررب هويررب
ر ب  7...تع ر فررت تيي ك ر تيثعررنفت تي ينضررت
ت كاي ة.

المعهد الجهوي للموسيقى

أ ارررذ هرررذت تييعهررر ررر ب  6432كيل رررق يليعهررر
تيو ت يلتكويو تييو يعت ثم أيبح يعه ت هوين
يهيته تكويو أ نتذة يو هيو يلت يس.

المركز الثقافي اإلسالمي

هرررت يؤ
تيعنييب.

القطب الثقافي ،الترفيهي
والعلمي بكشيدة

يهم ي ت يكن ب كبر ي ييرن ي تويره يرو
هو ا
ي تفق بنيغب تألهييب.

قاعات السينما

 .5انعنا يل ي ين تتي كت يعييهن بيعر تيواليرب
ويك هن غي ي تغلب.

مسرح الهواء الطلق تيمقاد

رررب تنبعرررب يلي كرررت تيثعرررنفت برررني تتم

أ ت هذت تييعلم ب  7..4يعتير
يه نو تييعن تي ويت.

ارن ه علر

المكتبات

يو ررر علررر ي رررتوي تيواليرررب  63يكتبرررب يلب ررر
وتيي نيعب.

المتاحف

و هرررن فرررت تيي نفيرررب علررر

 .3يترررن
تيييتلكنا.

يتيثررر

المصدر :وثائق إلكترونية من مديرية الثقافة ومونوغرافيا الوالية .1621
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الفصل السادس

ثالثا :املواصالت واالتصاالت السلكية والالسلكية
 .2شبكة الطرقات:
يبل
 -تي

ق تيو يب  3.903كلم ،بين فيهن  639كلم تت وت يرب ب ربب  %77049يرو ي يروي

ابكب تي
 -تي

و ابكب تي

ق ،يع يب عل  6.ي نو تعب  61تم ة و 99بل يب.

ق تيوالميرب  15.09كلرم ،وذيرك ب ربب  %63055يرو اربكب تي ر ق تتكروو يرو 31
يق إضنفت تكييلت يل

 -تي

يي تي وتم و 91بل يبن.

ق تيو يب تيتت تعب

ق تيبل يب تييعبر ة ب رو  6336017كلرم وذيرك ب ربب  %32042يرو اربكب تي ر ق

أين ابكب تي
تي

انا فت واليب بنت ب  35.10.2كلم تتوتي كنيتنيت:

1

ق تيبل يب غي تييعب ة فتعر

بر  264025.كلرم ب ربب  %7.053يرو اربكب

ق.
وت

تإلان ة إي أو هذ تيابكب تبعر ضرعيفب يو رو

تعررن ت يررو عر م و ررو تإل ررن ة ،بنإلضررنفب إير
بي نذتة هذ تي

ر ق غير يهيراة وأخر ي

يررت تي فنيررنا وتوت ر تييفررن غ تيعارروتميب

ق.

 .1شبكة السكك احلديدية:
تتيثر اربكب تي عر بني ركب تي ي يرب فرت ركتيو يبلر
ياق واليرب بنت رب ارينال إير تي رو علر
وهت عيو يناوا،

رو يعر

ويهيرن  693كلرم ،تيخر تألو

بر  45كلرم ،وي تروي علر ي

رنا

يب ،بنت ب وعيو تيتوتب .وت ب هذه تيابكب واليرب بنت رب بع ر ي ب فرت

تيارين  ،كيرن أ هرن تر ب
يخرص ت ييرب تيواليرب ير

بنت رب بب رك ة وتعر ا

وبرن .تلعر هرذ تياربكب و ت يهيرن فييرن

تروف ت تين نتهرن يرو تيت هيرتتا وتيبضرنم تآلتيرب يرو يي رنء

رركيك ة وع نبررب .أيررن تيخر تيثررن ت فهررو ييت ر يررو عرريو تيتوتررب إير واليررب تيي رريلب ضرريو
يا وي عيو تيتوتب تيي يلب.2

 -1وثائق إلكترونية من مديرية األشغال العمومية ومونوغرافيا والية باتنة.
 -2وثائق إلكترونية من مديرية النقل لوالية باتنة.
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دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس
 .2النقل اجلوي:

يو ر ببنت رب ي ررن يبعر ب روتيت  75كلررم عرو يعر تيواليررب فرت بل يرب الت و بر تم ة
ينتب ي ي إ م تيارهي يير ف برو بويعير  ،تعر

تيي رن ب تإل ينييرب يلي رن بر 51.

هكتن ي هن  71.هكتن ي تغ  .تتم يرو خ يره تير
ين

ا علر خر تي تتمر  -بنت رب ،خر

يلين -بنت ب ،خ ييوو -بنت ب وخ بن يس -بنت رب بنإضرنفب إير خر بنت رب -ت ر يبو -

تلي نو .كين ا

ع تيي نف يو

ب  7.67-7.66بر  35أير

ي رنف

ويرت و 35أير

تخلت.1

ي نف

إال أو ابكب تي ع هذ تبعر غير كنفيرب ،كيرن أو تيوضرعيب تي نييرب يهرن علتهرن غير
يؤهلب بني

ب تيكنفيب يت يح ببع

تي ان تي ين ت عل ي توي تيواليب.

تتوف واليب بنت ب عل ابكب تتينالا تتكوو يرو ي كرت تيت ريق تيي لرت وتيعبرو ،
 54و ة تتين عو بع  ،ي كت تيلكس ب  3..خر  ،تيي كرت تي هرو ييرين ب تي ت يرو،
 6.9ي

رررب انع يرررب  76 ،GSMي

رررب انع يرررب  WLLيعررر

عررر تييتعناررر يو بهرررن بررر

 6103.9يتعنا ب بب  %56يو عتهن تييع ة ب  .370...ويعر

عر تييارت كيو فرت

ابكب تالتينالا ب  460363يات ك ب بب  %19يو رعتهن تييعر ة بر  ،6970539أيرن
عرر تييارررت كيو فرررت  ADSLفعررر بلررر  7604.9يارررت ك ب ررربب  %1.099يرررو رررعتهن
تييع ة ب .31079.
تضم تيواليب  631يكت ب ي

بيع

يكت وت

يك  30749نكو ،كين يتوت

بهررن إذتعررب هويررب تغ ررت تأل ر ت علر ي ررتوي تيواليررب ،وتعير علر تيتع ير
عل ي توتهن ف ي يلتلفتيوو تي تتم

وتعتب كو يلب إاهن يل ين ب بهن ،ويتوت

 -1وثائق إلكترونية من مديرية النقل لوالية باتنة ،مرجع سابق.
 -2وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة ،مرجع سابق.
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بنيواليررب
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دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس

رابعا :الصناعات التقليدية
تعتب تيي نعب تيتعلي يب يو بيو تيف وو تي
ق ي نعتهن وأاكنيهن ،وتختل

تع ينتهن و

فيرب تيترت توت ثتهرن واليرب بنتترب وت نالرا

وتت وي هذ تيي نعنا يو ي عب إي أخر ي

تيعن تا وتيتعنيير تييختلفرب تيترت ييرتا هرذ تي هرنا يبر تة تي رنب تألو ت رت يرو
يوت وأيوتو .تتيث هذ تيي نعنا فت ي نعب تي يو ،تيفخن  ،تي لت تيتعلي يب يو ذه
وفضب ،ي نعب تي
ويع ا

ع تي

وتي ينم وغي هن.
فيو تيي خ

يو يو  6443/.6/.6إي غنيب  7.63/.1/3.فت

تيي نعنا تيتعلي يب تيتت تخ م ا ني تي رين ب بر  1932ي خر

 ،وتي ر و تيترنيت يوضرح

ذيك:
جدول رقم  :12عدد املنخرطني يف الصناعة التقليدية واحلرف للفرتة
1622/66/26-2222/62/62
الوحدة :منخرط
اإلختصاص
الصناعة التقليدية الفنية
الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج المواد
الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات

العدد
6396
7943
7.43

المصدر :وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.

يتضح يو تي و أو ع تيي خ
ار بلر  7943ي خر

يو فت تيي نعب تيتعلي يب تي

وب رربب  ،%3303كيررن بلر  7.43ي خر

يلخ ر ينا وب رربب  ،%3701أيررن ع ر تيي خ ر
 6396ي خ

وهو ين ييث

فيب إل ترنأ تييروت

فررت تيير نعب تيتعلي يررب

يو فررت تيي ر نعب تيتعلي يررب تيف يررب فع ر بل ر

بب  ،%7301كين يوض ه تياك تيتنيت:
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الفصل السادس

شكل رقم  :16نسبة املنخرطني يف الصناعة التقليدية واحلرف للفرتة
1622/66/26-2222/62/62

الصناعات التقليدية
الفنية

28,6
38,8

الصناعات التقليدية
الحرفية للخدمات
الصناعات التقليدية
الحرفية إلنتاج االمواد

32,6

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول رقم .12

يلع ا ني تيي نعب تيتعلي يب وتي ر
ف ص تيعي وهذت ب

بيعب كر

و ت أ ن رين فرت تيتيرنص تيب نيرب وخلرق

ارن  ،فه رنك و ارنا ي هرتة تعتير فرت ت رتغ يهن

عل أكث يو ي عنيلب وت ة تي إي  .5أو ت .4
تيخين ب .كين ييكرو يين

فييو يثر تييخرنبت وو ارنا

رب ارن تيير نعب تيتعلي يرب بن رتعين و رنم ب ري ب ال ت ترنأ

إي إيكن نا كبي ة.
وييتنت تيع ني ب و
تي اررن تالاتيررن  .فررني

فت خلق ي نير

تيعير فرت تيي رن ق تي نميرب تيترت ي عر م فيهرن

ييكررو أو تيررن س تر فررت تي بررن ييررن يع ررت و ت كبير ت

يلع ني فت خلق تيتوتتو تال تينعت بيو تيي ي ب وتي ي  ،وتو يو كنو تيي رن ق تي يفيرب
بفض خلق تي ان تالاتين .
وا بل ع ي ني

تيعي تيي ااة فت ا ني تيير نعب تيتعلي يرب وتي ر

64635

ي يرربن يلفت ر ة يررو  6443/.6/.6إي ر غنيررب  2013/.1/3.وهررو يررن يوض ر ه تي رر و
تييوتيت:
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الفصل السادس

جدول رقم  :26عدد مناصب العمل حسب نوع كل نشاط للفرتة
1622/66/26-2222/62/62
الوحدة :منصب
طبيعة النشاط

مجموع النشاطات

الصناعة التقليدية الفنية
الصناعة التقليدية إلنتاج المواد
الصناعة التقليدية إلنتاج الخدمات
مجموع النشاطات

7367
3.4.
9691
4593

مجموع مناصب العمل
حسب نوع النشاط
9173
17.9
33.3
64635

المصدر :وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.

ي

ي يو تي و أو ع ي ني

تيعي تيتت توف هن تيير نعب تيتعلي يرب تيف يرب ار

بل  9173ي ي  ،فت يو تروف تيير نعب تيتعلي يرب إل ترنأ تييروت  17.9ي ير عير
كين توف تيي نعب تيتعلي يب إل تنأ تيخ ينا  33.3ي ير عير بي يروي ارن نا تيترت
بل ع هن .4593

خامسا :قدرات االستقبال
تت وي و نم تإلانيب فت واليب بنت ب بيو تيف ن ق ،وبيوا تيابن وتيي تار  .غير أو
هذ تيع تا يي ا كنفيب وال ت ا إي ت روي تييروت

تي رين يب تييو رو ة بهرن ،بنإلضرنفب

إي تي كتهن فت يعر تيواليرب ،وبرذيك تفويرا تيف يرب علر ت ايرب وت ييرب تي رين ب ببرنات
ي ن ق تيواليب وتيتت تتيت بع ني
إيوتء تع

ب 337

ذ يييتة .وا بل ع تيف ن ق بهن  69ف ان ب ناب

ي وهت تيث  %.039يو ناب تإليوتء عل ي توي تيو و.

وتتييت ف ن ق تيواليب بو و  .1ي هن فع يي فب ب ناب إيوتء 973
ييث

بب  %56099يو ناب تإليوتء عل ي رتوي تيواليرب ،بنإلضرنفب إير و رو ف رن ق

فت نيب توا
91.

ي وهرو يرن

ب ناب إيوتء تعر

بر  974ر ي  ،وف رن ق فرت رو تإل رنت ب نارب إيروتء

ي  ،أين تيف ن ق تيتت يم ت لق بهن تألاغن فتع
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ناتهن ب 337

ي .

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس
ييكو توضيح هذ تي نانا يو خ

تي تو تييوتييب:

جدول رقم  :22طاقات اإليواء وعدد الغرف للفنادق املستغلة بوالية باتنة
الرقم
62
61
62
62
65
66
63
62
62
26
22
21
22
22

المؤسسة الفندقية
شيليا
الحياة
كريم
السالم
األوراس
فسديس
الذهب
الكاهنة
تيشريرت
حزام
األرز
سليم
قطافي
المنازل السياحية
الخضراء
المجموع

درجة التصنيف
*2
*1
*1
*2
غير مصنف
*6
*6
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف
غير مصنف

عدد األسرة
 221سرير
 55سرير
 22سرير
 13سرير
 55سرير
 62سرير
 26سرير
 22سرير
 66سرير
 22سرير
 25سرير
 262سرير
 16سرير
 21سرير

عدد الغرف
 32غرفة
 12غرفة
 22غرفة
 25غرفة
 26غرفة
 12غرفة
 26غرفة
 11غرفة
 26غرفة
 11غرفة
 12غرفة
 52غرفة
 22غرفة
 26غرفة

 221سرير

 223غرفة

مكان تواجدها
باتنة
باتنة
باتنة
باتنة
باتنة
فسديس
عين التوتة
تيمقاد
راس العيون
باتنة
باتنة
باتنة
باتنة
باتنة

المصدر :وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.

كين تو ر ي يوعرب يرو تيف رن ق ب نارب إيروتء إ ينييرب  974سريري فرت نيرب توار
أل بن يختلفب ،وهت يوتعب بيو بنت ب وب يكب وأ يس ،وهو ين يوض ه تي و تيتنيت:
جدول رقم  :21توزيع الفنادق املتوقفة عن النشاط بوالية باتنة
الرقم
62
61
62
62

المؤسسة الفندقية
ميساوي الحواس
خنتوش إبراهيم
قادري محمد الصالح
عيساني عمار

عدد األسرة
261
62
212
222

العنوان
بريكة
أريس
باتنة
بوعقال طريق تازولت -باتنة

المصدر :وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.

يبرريو تي ر و تييرروتيت ي يوعررب أخ ر ي يررو تيف ررن ق وتيتررت هررت فررت ررو تال ررنت
ب ناب إيوتء إ ينييب 91.

ي يتوت ة ييعهن بو
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دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس

جدول رقم  :22توزيع الفنادق يف طور اإلجناز بوالية باتنة
الرقم
62

المؤسسة الفندقية
حليس سمير ويحي سليمان

عدد األسرة
26

العنوان
باتنة

61
62

بن يحي عمار
بوزغاية أحمد

122
256

باتنة
ممرات بن بولعيد -باتنة

المصدر :وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.

أيررن تي ر و

اررم  39فيوضررح ي يوعررب أخ ر ي يررو تيف ررن ق وتيتررت يررم ت لررق بهررن
ي يوتعب بيو ي ي ب بنت ب وب يكب.

تألاغن بع ب ناب إيوتء إ ينييب 337

جدول رقم  :22توزيع الفنادق اليت مل تنطلق أشغاهلا بعد بوالية باتنة
الرقم
62
61
62

المؤسسة الفندقية
شركة حزام
شركة سيراري
بهلولي مبروك

عدد األسرة
212
226
256

العنوان
شارع اإلخوة عيساني سطا -باتنة
حملة واد الشعبة -باتنة
أمدوكال -بريكة

62

بوقفة السبتي

232

طريق قسنطينة -باتنة

المصدر :وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.

كين تو

عل ي توي تيواليب  .5بيوا يلابن توف 737

ي و 63ي ا ي هرن

 .2يتوت ة بيع تيواليب .9 ،بب يكب و .7ب عنوس .وتي و تيتنيت يوضح توتير بيروا
تيابن عل ي توي تيواليب:
جدول رقم  :25توزيع بيوت الشباب بوالية باتنة
التعيين
بيت الشباب  65جويلية باتنة
بيت الشباب كشيدة
بيت الشباب تيمقاد
بيت الشباب أريس
بيت الشباب جرمة

المقر
بلدية باتنة
بلدية باتنة
بلدية تيمقاد
ذراع الزيتون أريس
بلدية جرمة

المصدر :وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.
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عدد األسرة
51
56
56
56
26

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس

سادسا :الوكاالت السياحية
تو

عل ي توي تيواليب  75وكنيب ين يب تختص فت أعين يت وعب ،ي هن

تذتك تي ف يخن أ تيو و ،ت ييم

ا تي و وتيعي ة ،ت ييم تير

ا تخر وخرن أ

تيو و وغي هن يو تألعين وهت يوتعب بيو بنت ب وب يكب كين يوض ه تي و تيتنيت:
جدول رقم  :26توزيع وكاالت السياحة بوالية باتنة
الرقم
62

إسم الوكالة
الديوان الوطني الجزائري
للسياحة
سياحة وأسفار الجزائر

باتنة

62
62
65
66
63
62
62
26
22
21
22
22
25
26
23
22
22
16
12
11
12
12
15

تيمقاد سفر
طيبة تور
نوميديا ترافل سارفيس
غوفي تور
الحرمين للسياحة واألسفار
الرفاعة تور
لبيب تور
أوراس تور
طبنة تور
هوارة للسياحة واألسفار
الجوالة تور
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دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس
يوضح تي و
ع تييويفيو فت أغل

ارم  31أو توتير تييرويفيو يختلر

يرو وكنيرب ألخر ي ،ير

تيوكنالا هرو أار يرو  6.بن رتث نء وكنيرب تييعرن ووكنيرب رين ب

وأ فن تي تتم ب  63يوي
وت

أو

يك ي هن ،كما ي

وتيذ هو فت أغل تي نالا ين

ي أو بعض تيوكنالا ي ري هن يوير

تيوكنيب.

املطلب الثاني :الطلب السياحي ومساهمة القطاع يف توفري فرص العمل يف والية
باتنة
تتييررت واليررب بنت ررب بيعويررنا ررين يب ر يهيررب وتييتيثلررب فررت يواعهررن تي غ تفررت،

تضن ي هن تييت وعب ،تن يخهن ،تييوتا تي بيعيب وتألث يب يين يي هرن ف يرب يتلعر

و ت

يهين فت تيي ن تي ين ت ،كين تعي تي ين ب فيهن عل تروفي فر ص عير يفمرنا يختلفرب
يو تيياتغليو.

أوال :التدفقات السياحية البشرية
إو يعيم تي ينك تييتوتفر يو إير واليرب بنت رب تيعرن ييو يرو تيواليرنا تيي رنو ة يثر
ب ك ة ،وت

و  ،و الب ،ا ر ي ب ،أم تيبروتات ،خ ارلب وغي هرن يغر ض تيرن ة تييوتار

تألث يررب تييعررن  ،إي غن ررو وغرروفت أو ر تمق تيت ررليب اررن
وتي لبب وتيبن ثيو .أين تي ينك تأل ن
ررينا يختلفررب ف

 ،ييبن كيررب ييثلرروو تيعررنم ا

فع بل ع هم  3923نمح ي ر ب  7.69وهرم يرو

رريب ،ينبن يررب ،بويو يررب ،أي يكيررب ،أ ررت تييب ،ه يررب ،إ رربن يب ،ك يررب،

ب ي ن يب ،تو يب ،ع تايب ،يغ بيب ،يي يب ،يي يب وفل
تألوي وي هم يرو تت تيواليرب بغر ض تال ر ي علر

ي يب ،وأغلربهم برن ثيو بني
ر

تييوتار تي بيعيرب وتألث يرب.1

وتي و تييوتيت يوضح ت و ع تي ينك تي تتمر ييو وتأل ن ر
يواليب بنت ب يو

ب  7..5إي

ب .7.69

 -1وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة ،مرجع سابق.
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رب

تيوتفر يو علر تيف رن ق

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس

جدول رقم  :23تطور عدد السياح الوافدين على الفنادق لوالية باتنة للفرتة
1622-1665
الوحدة :سائح
السنة

السياح
الجزائريين

السياح
األجانب

المجموع

السنة

السياح
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1665
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1662
1662

25.222
21.262
12.225
12.662
22.262

1252
2222
1666
2622
2231
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26.255
26.622
12.622

1626
1622
1621
1622
1622

22.623
22.666
25.311
26.216
25.621

السياح المجموع
األجانب
2226
1622
1122
1366
2232

25.522
22.622
22.622
22.626
22.516

المصدر :وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.

ي

ي يو تي و أع

أو ع تي ينك تي تتم ييو وتأل ن

ا بل ع هم  330234نمح فت

تيذيو تت وت تيواليرب

ب  7..5يير خفض تيعر فرت تي ر وتا تييوتييرب ير

وي ر إي ر  760.36ررنمح ر ب  ،7..4ييعررو ي

تفررني فررت ر ب  7.67إي ر 330.66

ررنمح ،ثررم إير  930.3.ر ب  7.63يير خفض ير ة أخر ي إير  33057.ررنمح فررت ر ب
 7.69ب رب تر هو ي تفررق تيت رليب وتيت فيره إضررنفب إير
ي توي خ ينتهن وت تفني أ عن هن.
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عرص هينكر تال رتعبن وتر ت

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس

وتي تتمر ييو تيرذيو تت وت تيواليرب

كين ييكو توضيح ي و يب ع تي ينك تأل ن
فت تياك تيتنيت:

شكل رقم  :13حمدودية عدد السياح األجانب واجلزائريني الوافدين على
الفنادق لوالية باتنة للفرتة 1622-1665
35042

35722

31606

34097

29009

28895

32801

35938

40420

50000

19909

30000
20000

عدد السياح األجانب

سائح

عدد السياح الجزائريين

40000

3478

2760

2289

2088

1496

1172

1684

2060

3414

2851

10000
0

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات الجدول .23

ي

ي يو تيارك تي رنبق ي و يرب عر تي رينك تأل ن ر تيرذيو تت وت تيواليرب يرو

تيفت ة  7.67- 7..5وذيك ال تبن تين تتهم بنييواعيو تييعن وغوفت ،ي بلر عر هم
 7356نمح فت
فت تال خفنض يو

ب  7..5يي تف بعلير فرت تي ر ب تييوتييرب ويبلر  3969رنمح ،ييتبرنيو
ب  7..2إي

ب  ،7.6.وي تفر ير ة أخر ي يرو ر ب  7.67إير

ب  7.69ييي فت فس تي ب إي  3923نمح ،إال أو هذت تيع يرو تي رينك تأل ن ر
وتيوتف يو عل تيواليب ال يت

م ين تتييت به تيواليب فعر يرو يعويرنا بيعيرب و ضرن يب

وتن يخيب .وا تبنيو ع تي ينك تي تتم ييو تيذيو تت وت تيواليب بيو  6404.4نمح ر ب
 7..4و 9.097.نمح
ضع

ب  ،7.69يي خفض ي ة أخ ي فت

تيو هب تي ين يب يلواليب.
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ب  7.69وهرو يرن يعكرس

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس

أيررن ع ر تي ررينك تي تتمر ييو وتأل ن ر تيوتف ر يو عبر تيوكررنالا تي ررين يب فع ر بل ر
عر هم  5972ررنمح ر ب  7..5يي تفر فررت ر ب  7..4إير  64033.ررنمح ي هررن 659
نمح أ بت ،أين فت
ع

ب  7.67فع بل ع تي ينك تأل ن

ينك تت تيواليرب خر

 335نمح وهو ييثر أكبر

تيفتر ة  7.69- 7..5يعن رب بر  296و 5.1رنمح أ برت

فررت ر تت  7.63و 7.69علر تيترروتيت ،وتياررك تييرروتيت يوضررح ي و يررب عر تي ررينك
تأل ن

وتي تتم ييو تيذيو تت وت تيواليب:
شكل رقم  :12حمدودية عدد السياح األجانب واجلزائريني الوافدين عرب
الوكاالت السياحية لوالية باتنة للفرتة 1622-1665
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.

ثانيا :مساهمة السياحة يف توفري فرص العمل بوالية باتنة
يع ا ني تي ين ب يو بيو أكب تيع نعنا توفي ت يلوينم

بنعتبن هن ي نعب كثيفرب

تيعينيررب ،ير ت ررنهم فررت خلررق ي نير تياررغ باررك يبنار أو غير يبنار يررو خر
تيع نعنا تي تعيب يع ني تي ين ب .بني بب يواليب بنت ب فإ هرن تروف  3.2ي ير ارغ أ
ين يعن

 %.0.3يين يوف

ا ني تي ين ب يو ي ني اغ عل تيي توي تيرو ت ويرن

بته  %67يو ي يوي ي ني تياغ علر ي رتوي تيواليرب تيبنيغرب  7590753ي ير
اغ وهت

بب

ضعيفب يعن ب ببرنات تيع نعرنا ،أيرن تيارك تيترنيت فيوضرح ي رنهيب

يلع ني فت توفي ف ص تياغ تييبنا ة يعن ب ببنات تيع نعنا تألخ ي:

- 132 -
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الفصل السادس

شكل رقم  :12نسبة مناصب الشغل املباشرة يف السياحة مقارنة
بالقطاعات األخرى لوالية باتنة
البناء واألشغال العمومية

الخدمات
الصناعة
الوظيف العمومي

17%

5%
2%

50%
15%

الفالحة

7%
4%

السياحة
مجموع الوالية

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة.

ي

ي يو خ

تيارك أو

ربب تيارغ تييبنار فرت ا رني تي رين ب علر ي رتوي

تيواليب تيث فع  %.9وهو يرن ييثر ي نير
وهت

تيعير فرت تيف رن ق وتير وتويو وتي يعيرنا

بب ر ضرعيفب يعن رب ببرنات تيع نعرنا تألخر ي ،وي

إي أو ا ني تي ين ب يت ل يؤ

ر تي رب تألو فرت ذيرك

يو يؤهليو وفت كثي يو تأل ينو ي توينا عنييب فرت

تيت رريي وير عنيلررب ذتا تكررويو ر ي  ،وبررني غم يررو و ررو هيمررنا إ ت يررب وتييتيثلررب فررت
تي يوتو تيو ت يل ين ب وتي ين ب وأ فن تي تتم يتا ي تيع رني إال أو ي ي يرب تي رين ب
وتيي نعنا تيتعلي يب هت تيهيمب تيو ي ة تي نا ب عل ي توي تيواليب .كيرن تتييرت وضرعيب
تيتكويو تييه ت بع م تيتوتفرق بريو ي كرت تيتكرويو وي يروي تيي رتعيليو يلي تروأ تي رين ت
فررت تي رروق ،ي ر تو ر ي
تخ يو  77.ني

ررب وت ر ة يلتكررويو وهررت ذتا يلكيررب خنيررب عيلررا عل ر

يلفت ة  7.6.-7..7فرت ي رن تي رين ب ير هم أعروتو ت رتعبن وير هم

ي ا يو ين ييو ،وا تم تويي

 36يتخ أ فت تيوكنالا تي ين يب وتيف ن ق.
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الفصل السادس

املطلب الثالث :املواقع السياحة و مناطق التوسع السياحي بوالية باتنة
تتييررت واليررب بنت ررب كغي هررن يررو واليررنا تيررو و تي تتمرر
ي يوعب يو ي ن ق تيتو
ي

تي ين ت وتييوتا تي ين يب وهرذت فرت إ رن ي نويرب تي تتمر

تعنء بني ين ب إي ي توي تيي نف ب وتيتييت ،يو خ

ت ييب وت ايب تيي تو تي رين ت تي تتمر
تيت ييرب تي ررين يب تيي ررت تيب ،يررو خر

ين رب

بع

ير ة تهر

إير

 ،وإ ين ره فرت تي روق تيعنيييرب فرت إ رن ار و
يلرب يررو تيعرروت يو وتيتار يعنا تيخنيررب بنيت ييررب

تي ين يب ،تيتت تيث تإل ن تيكني ي ين ب ين يب يتوتيلب ،ته
تأله ت

بن ررتفن تهن يررو ت يرر

إي ت عيق يلرب يرو

تيكييب وتي وعيب نءا ضيو تيو ت وي تي ين ب.

أوال :مفهوم املواقع السياحية ومناطق التوسع السياحي
 .2تعريف املواقع السياحية ومناطق التوسع السياحي:
يع ع ّ فا ي عب تيتو

تي ين ت عل أ هن« :ك ي عب أو تيت ت يو تإلاليم يتييرت

بيفنا أو بخيويينا بيعيب وثعنفيب وبا يب وإب تعيب ي ن ربب يل رين ب ،يؤهلرب إلانيرب
أو ت ييرب ي اراة رين يب وييكرو ت رتغ يهن فرت ت ييرب ير
تيي و يررب» .1أيررن يوار تيتو ر تي ررين ت فعر عر ّ
ب نذبيب ين يب ب ر تيييهر تيخر
ب نءتا ياي ة عليه يعت

أو أكثر يرو تي رين ب ذتا

با رره «كر

ي ير أو يوار يتييررت

أو بيرن ي تويره يرو ع نمر وخيرنمص بيعيرب أو

يه باهييرب تن يخيرب أو ف يرب أو أ ر و يب أو ثعنفيرب وتيرذ ي ر

تثييو أينيته وتيي نفيب عليه يو تيتل

وتال ثن بفع تي بيعب أو تإل نو».2

 .1أهداف إنشاء املواقع السياحية ومناطق التوسع السياحي:
ير ت ي هييرب تيبنيغرب يهرذ تيي رن ق بني ربب إير ت عيرق تيت ييرب تيارنيلب يلع نعرنا
تييختلفرب علر تيي رتوييو تيي لرت وتيرو ت ،فرإو أهر ت
تي ين ت وتييوتا تي ين يب تتيث فيين يلت:

إ ارنء و ت رب ي رن ق تيتو ر

3

 توفي تي ينيب تي تيب يلبيمب يو ك أ وتي تيتلو ؛ تيي نفيب عل تيت ت تي بيعت ،تيثعنفت ،تيتن يخت ،وتإل ن ت وت ايته؛ -1الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،1662 ،22ص .65
 -2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،22المرجع نفسه ،ص .65
 -3وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة ،مرجع سابق.
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 تختيرن تيهينكر وتيت هيرتتا تيي ن ربب يخيرنمص كر يوار  ،إيرتي ين ت تيييكو يين

نر

وعيرب تي ارن

ته؛

 تلبيب غبنا تي ينك؛تي رين ت كنيت رن ة ،تيير نعنا تيتعلي يرب

 ت ايرب بعرض تي ارن نا تيي تيرب يل ارنوغي هن؛

 -خلق ي ني اغ يبنا ة وغي يبنا ة عل تيي توي تيي لت.

ثانيا :أهم املواقع السياحية ومناطق التوسع السياحي بوالية باتنة
إو أهم ي ن ق تيتو

تي ين ت وتييوتا تي ين يب تيتت تييرتا بهرن واليرب بنت رب فرت

ي عب تنتويا ،ي عرب تييعرن  ،ي عرب أ يرس وي عرب تيي ير بث يرب تيعنبر  ،ويكر ي عرب
خينميهن تي بيعيب ويؤه تهن تيثعنفيب وتال تينعيب وكذت وي تي ين ب تيذ ييكو ت بيعره
فت ك ي عب .وييكو تع يم هذ تيي ن ق فيين يلت:
 .2املقومات الطبيعية والثقافية ملناطق التوسع السياحي:
 .2.2املقومات الطبيعية والثقافية مل نطقة التوسع السياحي تاوول::

ت تيت ي عرب تيتو ر تي رين ت إير تي رتء تي روبت يرو إالريم بل يرب تنتويرا ،تيرذ
يتكوو يو ي تفعنا توف ي ني

بيعيب عل كر تي هرنا ييرن ي ريح يل رينك بنال رتيتني

بهررن وخنيررب بع ر تهيمررب تيي عررب كي ت ر
تي ين ت

ررين ت أو ي ييررب بيعيررب أو ت عيررق تال تاررن

و غنبب تيتانق وتييوتا تألث يب تييتوت ة عب تإلاليم.1

وي و تيي عب ي نذ ابه ن

بن

ر

ارتنء و رن

تنتويرررا ي رررتع  ،كيرررن أ ررره غيررر يعررر ض بارررك يكثررر
تال

رن يريفن ،ويعتبر إالريم

يعيليرررنا تيتع يرررب ب رررب الرررب

ت تا وو و تيغ نء تي بنتت .وب كم واوي هذ تيي عب فت كتلب غنبيب أ فت و

ت يضم ت وي بنتت يتيث فت و رو تيبلرو تألخضر بكثنفرب ير تيير وب تي لبرت ،فرإو
تيو ر غ ررت بكنم ررنا يررب يختلفررب ييررن ي رريح بإ اررنء ي ييررب بيعيررب .كيررن ترروف غنبررنا
تيي عررب تي ت ررب وتال ررت ينم وتيتيتر بنيي ررني تي بيعيررب وكررذت تيعيررنم بررني
وتال تكانفيب.
 -1وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة ،دراسة إلنشاء منطقة التوسع السياحي تازولت.
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ا تي ررين يب

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة
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وتتييت تيي عب أيضن بيوتا أث يب تتيث فت تآلثن تي وين يب وهرت يرو أهرم تييعرنيم
تي ضرن يب تيتررت ي بغررت ت ررتغ يهن فررت تي ررين ب تيثعنفيررب ،أيررن عررن تا وتعنيير تي رركنو فهررت
تت وي بت وي تألع تش تييكو ب يلي عب خنيب ي هن تألعين تيي ليب.1
 .1.2املقومات الطبيعية والثقافية مل نطقة التوسع السياحي تيمقاد:

يعر تييوار تي ررين ت يررو

علر بعر 2..م يررو تي هررب تيار ايب يلي عررب تألث يررب

يتييعن وفرت تي هرب تيارينييب تيار ايب يلت ير تيعي ت رت تي مي رت يلي ي رب ير ييتر علر
ي ن ب  6..هكتن  ،وي
فهت ت

تي ن

ر ك يرب يير و أيرن هتره تيار ايب

تي روبت يره علر

عل تيي ي تي بيعت يلغنبب وتأل تضت تيف

يرب وب رنتيو ي عرب تييرو

يو تبع تي هب تيغ بيب يليوا يفتو ب يبنا ة عل تييوا تيتن يخت وأثن

 ،فرت

تي وين يب.

يعر أع ر تييؤهر تي بيعررت وتييتيثر فررت ر كو يررب يير و يلي عرب ي نخررن ي ليررن
يتيت ر بني

وبررب و نبعررن بيميررن ،يررن رريح بيهررو أي ر ن

تي ررين ب فررت ي عررب تي ت ررب بن ررتغ يه يررو خر

بنتيررب ع ي ر ة ،وت تبررن

ررنك

أ يررن تيتيررن تا تييوييررب ويررن يعرروم برره

تي ينك يو أ ا ب تييي وتال ت ينم تألي تيذ ي تلتم توفي بعض هينك تال تعبن .
ويو بيو تيف ص تي مي ب تييتن ب فت ي عب تييعن توف هرن علر تييروت
وتيثعنفيب تيعنبلب ي

تثين  ،وتيتت ييكو يت هن ي تيي ت رنا تي ير ة يتارك أ ن رن يت ييرب

تي ررين ب تيثعنفيررب يررو خ ر
تألث

وتيت عي

تيتن يخيرب

تر ويو تيت ر ت تيثعررنفت بن ررتغ

تييوا ر تألث ر

فررت تيب ر

.2

 .2.2املقومات الطبيعية والثقافية ملنطقة التوسع السياحي أريس:

يعر ير ح تييوار تي غ تفررت يي عررب أ يررس ي نفررذ بليررب ان ررعب فهررت ي ن ررب إاليييررن
ب ب تال و ا ان و ب تيافب يوض ي عب تيتو ر تي رين ت تييخترن ة غ برن ويضرنيق
تيغرن ييو

وبرن ،ييررن يع رت تيتر تيي عرب بإيكن رنا ررين يب بليرب هنملررب وف تهرن تيي ررني

تي بيعيب تي ييفب وتييي تا تال ت تتي يب كوت
توت  ،تألي ر تيررذ ي ررتو

تألبيض ويضرنيق تيب ر يو وبنارن و بر

تالهتيررنم ب ر يب هررذ تيبيمررب تي بيعيررب تيتررت تاررك يعني ر

 -1وثائق إلكترونية من مكتب الدراسات االقتصادية والتقنية لوالية باتنة ،دراسة إلنشاء مناطق التوسع السياحي بوالية باتنة.
 -2وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة ،دراسة إلنشاء منطقة التوسع السياحي تيمقاد.
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ين يب يهيب وفت فس تيواا تيث و

رو ي عرب

ن بيمين ين ين ي يح بنيت ت تي ين ب

غوفت.
تع ييرنه تي ر ح و بوغ تفيرب تيي عرب يرو تييعويرنا تي بيعيرب تيهنيرب تيترت يرو
تيييكررو أو تلعرر
تيي عررب تعتب ر

و ت هنيررن فررت تي ررذ تي ررين ت إي ر تي ن يررب ،خنيررب وأو تضررن يس
بررن تت رروي ب

ررب ت ر ت تي ر ح وغ نمهررن تي بررنتت ،وغنبررنا بت وعهررن

تيبيويرررو ت تي يررروت ت إضرررنفب إيررر علرررو بررر بررروثلغييو يبلررر

رررو 7625م وهرررو يعنبررر

يويو فويو يررن بر تيي ير بعلررو 7376م إذ ييكررو يعررنيلت تيي ررنفب وتيفضررنء تي ررين ت
بيو تيي تفعيو أو ي نهين فت اينم تي ين ب تي بليب.
كين تتييت تيي عب بيوتا

ين يب هنيرب يثر خ عرب ب بنارب تييع وفرب بيينههرن تيعذبرب

وتيبن ة ،يوا تتوكا وهو عبن ة عو يغن ة ي وترب تخر تييرخ ذتا ارك

تمر

،

رره ال تم وفيرره آثررن ي ررنكو أينتيغيررب فررت غنيررب تيي نعررب تا ر تال تبررن إييهررن يررو خ ر
يواعهررن تي يرريو ر ت ويوا ر أف ر ت تيررذ يتييررت بيعويررنا بيعيررب وثعنفيررب هنملررب ويوا ر
"تب

يو" تيذ يع رت يفهويرن وت رعن يلبيمرب تيب يرب يتاري كنفرب تييو رو تا تيكنم رب علر

تي ر ح يررو يوت ررنا و بنتررنا ،بنإلضررنفب إي ر تييو ررو تا تيثعنفيررب يررو آثررن تن يخيررب أو
يكو نا يخ يب ،ي ي ر

و رو يرخ ي ير كتنبرب يرو أير ب بر

تن يخيب ع فتهن تيي عب يين يع ت ا

يعرو ي عبرب

ن أوف يل ين ب تيثعنفيب ك ي فت هذ تيي عب.1

 .2.2املقومات الطبيعية والثقافية ملنطقة التوسع السياحي احململ:

يعر تييوار تي غ تفررت يهرذ تيي عررب يرو تيعوتير تيبررن تة تيترت ت ر أو ره تي اررن
تي ين ت بهن ،فنيي عب ت ي بيو خ ت  7.و35

ب اين خ تال توتء يين يع رت

يهذت تييوار يؤار ت هنيرن وهرو تيواعهرن فرت بيمرب يعت يرب ي نخيرن ،هرذت فييرن يتعلرق برنييوا
تيي لق ،أين تييوا تي بت يهذ تيي عب في

فت ضوء يواعهرن علر كتلرب بر تيي ير

تيذ يبل علو 7376م وهرو ثرن ت ي تفر برنألو تس بعر

بر اريلين 7371م .كيرن تعتبر

ي عب ث يب تي ينص وتيتت تع عل ت تفني 639.م يو تييوتا تيي ميرب إل ارنء ي كر
ين ت يي و ابكب تيغنت وتيكه بنء بهن.
 -1وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة ،دراسة إلنشاء منطقة التوسع السياحي أريس.
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كين يع تيي نذ بهذ تيي عب يو تيع ني تي بيعيب تيتت تؤث عل تي ارن تيبار
وي رره تي اررن تي ررين ت وت ررو
وتي يوت يررب وييررن

ذيررك أل رره تيعني ر تي مي ررت تيررذ يكرروو تي يررنة تي بنتيررب

تيييررن وي ر ييررنه تال تبررن تي ررين ت وتي بيعررب .ويعتب ر تيت رروي

تيبيويو ت يو أهم ع ني تي ذ

تي ين ت فت هرذ تيي عرب بنعتبرن

فيرره تي يررنة تي بنتيرررب وتي يوت يررب ييررن ي فرررت علرر يين
بنال ت ينم وتيت فيه .ويو ع ني تي رذ
يب

يرو يعر

ويبع تيت كي

يرو ر

نارن بليرن تتبرنيو

ررب تي ارررن نا تي ررين يب تيخنيرررب

تي بيعيرب بي عرب تيي ير أيضرن ،توف هرن علر

ركنو تيي عرب با ره يفير فرت يعني رب تألير تض تي ل يرب،
ب

تييع ت و

كيرن تعتبر ي عررب تيي ير
ب ب

،

ت ته تيفعليب خنضعب يلتاخيص تيفيتينمت وتيكييينمت.
ر غ يرب برنييوتا تيتن يخيررب تيترت تتييررت بر ي يعيررن
بني ارو أو ي رنكو ف يرب يثر تناو را ،تي ير تء وأم

عل اك ار ي ،وتعر

تي خنء ويتييو وغي هن .ويلي عب عن تتهن وتعنيي هن تييييتة وتييختلفب وتيي تب رب بعر ش
أوال عب
يو خ

يتيثلب فت تألعين تيي ليب ،تيو يب وتي ي يب وهت يوت

ثعنفيب ي ر إ ينؤهرن

ب نيو ي يح بت ييب تي ين ب عل ي توي تإلاليم كك .1

 .1تأثري النشاط السياحي مبنطقة التوسع السياحي على خمتلف البيئات:
وييكو توضيح هذت تيتاثي عل يختل

تيبيمنا كين يلت:

2

 .2.1البيئة الطبيعية:

إو تيترراثي تا تيبيميررب تيتررت ررتتوي يررو تيت ييررب تي ررين يب فررت إالرريم تيي عررب ررت
ت و ت كبي ت فت تيع ني تيبيميرب تييختلفرب كنيت برب وتييرنء وتيتر ت تي بيعرت وتي ضرن
تي ررب تالهتيررنم بهررن و ينيتهررن وتيي نفيررب عليهررن ض تيتلررو تيهرروتمت وتييررنمت وتأل يررنء
تي بنتيب وتيب يب وتيينميب ،وذ يت عيق ت ييب ين يب ي ت تيب.
 .1.1البيئة االقتصادية:

يتيث تيتاثي تالاتين
فت تي وق تي ين يب فت تي

فت ت ييب تي رين ب تي تخليرب وت
يو ت

ي

ريو ار تهن علر تيي نف رب

بب كبير ة يرو تير خ تيرو ت تييهر

تيع ي يو تي ركنو تيي ليريو ،إضرنفب إير ت وير تييروت

تالاتيرن يب وتروفي فر ص عير

 -1وثائق إلكترونية من مديرية السياحة لوالية باتنة ،دراسة إلنشاء منطقة التوسع السياحي المحمل.
 -2وثائق إلكترونية من مكتب الدراسات االقتصادية والتقنية لوالية باتنة ،مرجع سابق.
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ي ر ة و ف ر ي ررتوي تييعياررب ،خنيررب فررت تيي ررن ق تي يفيررب وتا ر ي تيع ررني تيخررنص
ررتثين فررت تيع ررني تي ررين ت .كيررن ييت ر هررذت تيترراثي إي ر تا ر ي تيي ر نعنا تيتعلي يررب

ي

تيي ويب ،وت وي ي تفق ويان ي

وتي

ين يب ي ت تيب ترت ءم ير تيبيمرب وتيي نفيرب

عليهن.
 .2.1البيئة االجتماعية:

تعي تي ين ب يرو خر
رركنو تيي عررب تييع يررب وت
يخر ينا تييرروت يو إير

ت رنت ي عرب تيتو ر تي رين ت علر
رريو ي ر

يررنتهم ،وخلررق وإي ررن ت ررهي ا ت فيهيررب وثعنفيررب

ن ر تي ررينك ،كيررن ت ررنع علر

تي ين يب ي ي فمنا وت عب يو تيي تي وتتي يو ف ص تيتبرن
ك يو تيي تي تييضي

فر ي رتوي يعيارب

فر ي ررتوي تيرروعت بنيت ييررب
تيثعرنفت وتي ضرن

بريو

وتيتتم .

 .2.1البيئة الثقافية:

ت

ان يو أو تيت ت

تيثعنفت يتكوو يو ك تألعين تيف يب و يي تيعن تا وتيتعنيي

تي ن يرب عرو ثعنفرب تيارعو تي ررنبعب فرإو تي رين ب فرت تيي عررب رتعي علر ت ييرب تيرروعت
تيثعنفت ي ي تييوت يو ،كين توف تيتيوي تي تم يل فرني ويروو تيتر ت

روتء تييوتار

تألث يب أو تييبن ت تيتن يخيب.
 .2االنعكاسات اإلقليمية والبيئية للنشاط السياحي باملنطقة:
وتتيث هذ تال عكن نا فيين يلت:

1

 .2.2االنعكاس العمراني:

تتوتفررق تيت ييررب تي ررين يب ي ر تيتخ رري تيعي ت ررت تياررني يلي عررب ،ب كررم أو خ ررب
تيت ييب تي ين يب تعتي عل ب يب تيي تفق تأل ن يب وتوف هن اب تيب ء فت تاهي أيب ي عرب
وإع ت هن إع ت ت ين ين كني  ،كين أو تيت ييب تي ين يب فت هرذ تيي عرب ي ر أو ال تغير
بيعررب تييكررنو أو تيي كررت تي ررين ت ألو تياررك وتي ررنب تيف ررت يهيرن أهييتهيررن يررو تي ن يررب
تي ين يب ،وتييعيو ه ن هو ت ويق تييكنو وت

نيه ض ين ي تن ي تيي عب وعن تا

 -1وثائق إلكترونية من مكتب الدراسات االقتصادية والتقنية لوالية باتنة ،مرجع سابق.
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وتعنيي تي كنو وتي ي تييعين

تيي ن

وو تيتيييرت تيكبير ييكروو ه رنك عنير تي رذ

يل نمح.
 .1.2االنعكاس الفالحي:

ير ت يتر

تي ررينك تيررذيو يعضرروو ع لهررم باررك تعلير  ،فررإو ذيررك رريؤ

يهررو فمررب أخ ر ي يررو تي ررينك يفضررلوو اضررنء ع لهررم يررو خ ر

إير

يعنياررب يررن و عررنء

تي بيعب بث تء ي ني هن و ينتهن تي يفيب تيتعلي يب وين ي تب بهن يرو ركنو وثعنفرنا ي ليرب
وذيك يو خ
تي ي

فت تي

اينيهم بي يوعب يو تأل ا ب تيتت ت تب بنيبيمب تيي ليرب كيارن كب ركنو
تيتعلي يب تييعتي ة عل تيع ني تألوييب يو تيبيمب تيي ليب.

 .2اجلدوى االقتصادية واالجتماعية من النشاط السياحي مبنطقة التوسع السياحي:
تتيث تيفوتم تالاتين يب وتال تينعيب يل ان تي ين ت بنيي عب فرت إ ارنء تييرتت ي
تي يوذ يررب وت تعررب تيي ت ررنا تيتررت ت عررق تال ررتفن ة تالاتيررن يب وترروف عنيرر تي ررذ
تي ين ت ،هذت بني بب يلت تعرب ،كيرن تتيثر تيفنمر ة بني ربب يلير نعب فرت إ ارنء يؤ
ي تب رررب بنييررر نعنا تيتعلي يرررب وتي ررر

رنا

تيترررت تعتبررر يرررو ضررريو تييررر نعنا تييرررغي ة

تيي نهيب باك كبي فت تيت ييب تي ين يب وتيي تب ب بني نمح كعنعرنا تيعر ض وتأل روتق
تيتعلي يب.
كيررن ترر عم تي ررين ب ا ررني تيخ ر ينا يررو خ ر

تيررن ة تي لرر عل ر ي تفررق تي رروم

وتيخ ينا تييختلفب ،وت وي خ ينا تي ع وتيب يب تيت تيب يرو أ ر تلبيرب ن يرنا تي رينك
وتي كنو تيي لييو عل تي وتء .أين تي وي تال تينعيب يل ين ب فتتيثر فرت إ يرنء عرن تا
وتعنيي ر تي رركنو كنييه

ن ررنا تيي ليررب وكررذت خلررق ي ني ر اررغ وي نويررب تيعضررنء عل ر

تيب نيب وبنيتنيت ت عيق خو

ي ة يلبل يب يين ي يح بتثبيرا تي ركنو وتي ر يرو رتو هم

و ي ن ق أخ ي.1

 -1وثائق إلكترونية من مكتب الدراسات االقتصادية والتقنية لوالية باتنة ،مرجع سابق.
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املبحث الثاني :منهجية الدراسة امليدانية وخطواتها اإلجرائية
يتم تيت

ق فت هذت تييب

تييي ت يب ،وتييتيثلب فت وي

إي تيي ه يب وتإل

تءتا تييتبعب فت تيعيرنم بني ت رب

عي رب تي ت رب وخينميرهن ،أ وتا ير وت لير تيبين رنا

وتأل نيي تإل ينميب تييعتي ة فت يعني ب تنمو هذ تي ت ب.

املطلب األول :منهج وعينة الدراسة
أوال :منهج الدراسة
يعتبرر يرر هو تي ت ررب ،تي
بنييوضوي ي

يعررب تيتررت يتبعهررن تيبن رر يلويررو إيرر

تي ت ب ،وهو تأل لو

تيي يم وتيي تخ م ي ر تيياركلب تيي

تي ت ب ،إضنفب إي أ ه تيعلم تيذ يهتم بكيفيب إ
وألو تيه
تييوت

تء تيب و

تررنمو تتعلررق
و رب فرت

تيعلييب.

يو هرذ تي ت رب هرو تيويرو إير يع فرب ايعرب ويفيرلب رو

و

تيبا يب فت ي نعب تي ين ب بنيوكرنالا تي رين يب يواليرب بنت رب ،ترم تعتيرن تيير هو

تيويفت تيت ليلت وتيي هو تال تع تمت بنعتبن هين يت نوالو تييين

نا وتييوته كين هت

عل ر أ ض تيوتا ر  ،كيررن أ هيررن يت ررنوتتو ي ر تيبين ررنا ووي ر

تييرروته إي ر ت لي ر

وتاتعنق تال ت تن نا ذتا تي اليب بني بب يلياكلب تييعني ب.

ثانيا :جمتمع وعينة الدراسة
وييكو توضيح ي تي وعي ب تي ت ب كين يلت:
 .2جمتمع الدراسة:
يتيث ي تي تي ت ب فت يي يف تا تيينه ة تيترت ي

رهن تيبن ر  ،أ بيع ر

آخ هو يي تيع ني تيتت تتعلق بهرن ياركلب تي ت رب ،ويتيثر ي تير تي ت رب تييع يرب
فت يي يويفت تيوكرنالا تي رين يب يواليرب بنت رب وتيبرني عر هم  66.يوير
يررنيكت وي رري

تيوكررنالا خر

ر ب  ،7.65وتي ر و تيتررنيت يبرريو تي ر ي

بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.
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جدول رقم  :22تصنيف املوظفني بالوكاالت السياحية لوالية باتنة
لسنة 1625
العدد
262
62
226

الصفة
موظف دائم
موظف مؤقت
إجمالي عدد الموظفين

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات مقدمة من مديرية
السياحة لوالية باتنة .1625

ي

رري يررو تي ر و أع ر

أو ع ر تييررويفيو تي ر تمييو بنيوكررنالا تي ررين يب عل ر

ي توي واليب بنت ب ا بلر  6.6يوير

بيرن فريهم يرنيكت وي ري

تيوكرنالا ،أيرن تيبرنات

وهم  .4يويفيو فهم بيفب يؤاتب ،و نيين أو تيعي فت تيوكنالا تي ين يب يعتي ب
كبي ة ع تيخب ة تيي تي ة يو
تييوت

وتا تيعي  ،فنيي

رب

ي أو أكب ع يليويفيو يتيث فرت

تيبا يب تييويفب بيفب تميب.

 .1عينة الدراسة:
يع ترم تختيرن تيعي رب يرو ي تير تي ت رب ب
عي ررب تي ت ررب  6.6يوي ر
تييررفب ت رريح يليوي ر

يعرب تيعي رب تيعير يب وار بلر

تمررم بيررن فرريهم يررنيكت وي رري

رم

تيوكررنالا بنعتبررن أو هررذ

بنيي ررنهيب فررت ير نعب تي ررين ب ،عكررس تييوي ر

تييؤاررا تيررذ

يبنار تيعير بنيوكنيرب يير ة ايري ة ،إال أ ره ترم ت رتبعن  .3وكرنالا رين يب وهرت وكنيررب
ب ب ووكنيب تبو ب و ب تييتوت تيو بب يكرب ووكنيرب ير ك تير يو تييتوت ر ة ببنت رب بعر
 .3يويفيو وهم ينيكت تيوكنالا وذيك يتوافهن عو تيعي ب ب
وعليه تيثلرا عي رب تي ت رب فرت  43يوير
كن

نالا ي ضيب يلير ك.

تمرم ،وهرو عر ييثر ي تير تي ت رب وأ ره

يت بيق تأل نيي تإل ينميب تيض و يب يهذ يل ت ب.

 العينة القصدية وتسمى أيضا العينة العمدية أو الهادفة وهيي أسيلوب أو طريقية للمعاينية تيدخل ضيمن مجموعية الطيرق غيير العشيوائية فيي
المعاينة أين تكون فرصة ظهور أي مفردة من المجتمع في العينة تختلف عن فرصة ظهور أي مفردة أخرى من المجتمع في العينة.
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املطلب الثاني :مصادر مجع البيانات ومنوذج الدراسة
يوضررح هررذت تيي لر تيييررن

تيتررت تررم تالعتيررن عليهررن فررت ير يختلر

تيبين ررنا

تيي تب ررب بني ت ررب وكررذت كيفيررب ب ررنء تي يرروذأ وتوضرريح كر يررو تييتغير تيتررنب وتييتغي ر
تيي تع .

أوال :مصادر مجع البيانات
يو أ

ت عيق ه

تي ت ب ،تم تالعتيرن علر ي يوعرب يرو تيييرن

يل يرو

عل تيبين نا وتييعلوينا تيي تب ب بني ت ب وهت تتيث فت:
 .2مصادر ثانوية:
يعر تررم تالعتيررن علر هررذت تي رروي يررو تيييررن
تإل ن تي ي

فررت ب ررنء يرروذأ تي ت ررب ويعني ررب

ي هن وهرت تتيثر فرت ي يوعرب يرو تيكتر وتألب رن وتي ت رنا تي رنبعب

إضرررنفب إيررر تيررر و ينا وتيي ارررو تا وتييعرررنالا تيعلييرررب وتي

رررنم تي نيعيرررب تيي تب رررب

بني ت ب وذيك بنيلغتيو تيع بيب وتأل بيب.1
 .1مصادر أولية:
ويغ ض تيعينم بني ت ب تييي ت يب ت تكينال يل ن

تيت بيعت تم تالعتين عل :

 .2.1املقابلة:

تعب ر تييعنبلررب فررت تيب ر تيعليررت عررو تي رروت أو تيي ن ثررب أو تيي نااررب تييو هررب،
وتيتت تكوو بيو تيبن
أ

يو هب وبيو ف

أو ي يوعب يو تألف ت يرو هرب أخر ي ،يرو

تيتوي إي يعلوينا تعكس عرنمق أو يوتار

فررت ضرروء أهرر ت

يعي رب ي ترنأ تيبن ر

تيتوير إييهرن

ت ررته ،إذ تيثرر ي يوعررب يررو تأل ررملب وتإليضررن نا تيتررت يت لرر

تيتععي عليهن ،وا يكوو ي توي هذ تأل ملب عنمق أو لوكينا أو يعتع تا.2
وا تم تالعتين عل أ لو

تييعنبلب فت ي تييعلوينا تييتعلعب بني ت ب تييي ت يب

ي ك يو ي رمويت ي ي يرب تي رين ب وي ي يرب تي عر يواليرب بنت رب ييع فرب وتار وإيكن رنا
 -1دالل القاضي ومحمود البياتي ،منهجيية وأسياليب البحيل العلميي وتحلييل البيانيات باسيتخدام البرنيامي اإلحصيائي  ،spssدار الحاميد للنشير
والتوزيع ،األردن ،1662 ،ص .223
 -2عييامر قنييديلجي ،البحييل العلمييي واسييتخدام مصييادر المعلومييات التقليدييية واإللكترونييية لأسسييه ،أسيياليبه ،مفاهيمييه وأدواتييه  ،دار المسيييرة
للنشر والتوزيع ،األردن ،1662 ،ص .235-232
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ينيكت وي ي

تي ين ب بنيواليب ،وكذت ي يختل

تيوكنالا تي ين يب ي

ب بيعب تي ن اب عيليب توتي تال تبينو ،إضنفب إي تييعنب ا تيتت أ
تيوكررنالا بغرر ض توضرريح تيهرر

تي ت ب وهذت
يرا ير يرويفت

يررو تي ت ررب وارر ك بعررض تيعبررن تا تيرروت ة فررت

تال تبينو يل يو عل إ نبنا ايعب وهذت بع عيليب توتيعهن.
 .1.1املنشورات والوثائق:

تم تالعتين عل يختلر

تييعلويرنا وتإل يرنمينا تيروت ة فرت ي ارو تا ووثرنمق

ي ي يب تي ين ب وتييتعلعب بني ت ب تييي ت يب.
 .2.1االستبيان:

ييث تال تبينو انميب يو تأل ملب يع ة ب اب ت

إي ع كبي يرو أفر ت تيي تير

تيررذيو يكو رروو تيعي ررب تيخنيررب بني ت ررب ،وبنيتررنيت يعتب ر تال ررتبينو يررو أهررم وأ ق ر ق
تيب

و ي تيبين نا ،وهو ياي إي تيو يلب تيتت ت تخ م يل يرو علر أ وبرب أل رملب

يعي ب فت اك ت تين ة يي هن تيي ي ب ف ه.1
يعتب ر تال ررتبينو تأل تة تأل ن رريب تيتررت تررم تالعتيررن عليهررن فررت ي ر تيبين ررنا ررو
يوضوي تي ت ب ،ي
أ

يح ب

ك أ ملب يع ة رلفن يرو ابر تيبن ثرب ب

تي يو عل بين نا تخ م أ ن ن تي ت ب وفعن يين تم

يعرب كيفيرب يرو

ره يرو إاركنييب ويرينغته

يو ف ضينا.
وا ي ا عيليب يينغب تال تبينو ت ياخذ اكله تي هنمت بي ت

هت:

 املرحلة األوىل:

تم إع ت تال تبينو فت هذ تيي
 -تال

لب وفق تيخ وتا تيتنييب:

ي عل تي ت نا ذتا تيع اب بني ت ب؛

 يينغب أ ملب تال تبينو بين يتوتفق وتإلاكنييب وف ضينا تي ت ب ،وتع ييهن إيي نو وفع تا؛
 -ي تعنة تيب ن ب وتيوضوك فت كيفيب

ك تأل ملب.

 -1مروان عبد المجيد إبراهيم ،أسس البحل العلمي إلعداد الرسائل الجامعية ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،األردن ،1666 ،ص .265
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 املرحلة الثانية:

لررب تررم عر ض تال ررتبينو باررك أويررت علر تأل ررتنذ تييار

فررت هررذ تيي

 ،وذيررك

يلتاك ر يررو اررب وي ر ب تيفع ر تا تييعتي ر ة فررت تال ررتبينو ،وفررت ضرروء ي ت عررب تأل ررتنذ
ترم رذ

تييا

وتعر ي بعرض تيعبرن تا وإعرن ة يرينغب بعضرهن تآلخر يتيربح أكثر

فهين وت عيعن أله ت

تي ت ب ،وعليه أيبح تال تبينو فت اكله تي هنمت يع م إي ا ييو:

 -القسممم األول :ويضررم تيخيررنمص تياخيرريب وتيوييفيررب يعي ررب تي ت ررب يررو خرر

ررتب

يتغي ر تا هررت تي ر س ،تي ررو ،تيت يرري تيعليررت ،تيتخيررص تيعليررت ،تيخب ر ة تييه يررب،
تيي ي ن.
 -القسم الثاني :ويتعلق ب و تييوت

تيبا يب فت ي نعب تي رين ب بوكرنالا تي رين ب يواليرب

بنت ب وا تم تع ييه كين يلت:
 اجلمم ء األول :ويتعلررق بت بيعررنا تييرروتوتييتيثلب فت تي يرو علر تييروت
تييوت

تيبا ر يب ،وا ر تررم تيت كيررت عل ر ث ر
تيبار يب ،تر ي تييروت

عيليررنا

تيبار يب ،ت فيرت ويرين ب

تيبا يب ،ي تم تخييص ي يوعب يو تيفع تا تتعلق بك عيليب.

 -احملور األول :يتعلق بعيليب تي يو عل تييوت

تيبا يب ويتكوو يو تيفع تا يو  .6إي

.9؛
 -احملور الثاني :يتعلق بعيليب ت ي تييوت

تيبا يب ويتكوو يو تيفع تا يو  .5إي 69؛

 -احملور الثالث :ويتعلق بعيليب ت فيت ويين ب تييوت

تيبا يب ويتكروو يرو تيفعر تا يرو 65

إي .79
 اجل ء الثاني :ويتعلق بي نعب تي ين ب ،وا تم تختين عنيليو وتم تخييص ي يوعب يوتيفع تا يك عني ،
 احملور الرابع :يتعلق بي ي تييت ووضوك تيخ يب تي ين يب ويتكوو يو تيفع تا يو  75إير39؛
 احملور اخلامس :يتعلق بن تفني ي توي وأ لو تيخ يرب تي رين يب ويتكروو يرو تيفعر تا يرو 35إي .93
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وا تم ت تخ تم لم ييكر ا تيخين رت فرت توتير
يو أعل وتو تمينن وتيذ أع يا يه خيس
أع يا يه

رنا تإل نبرب ،وتيترت توتعرا

رنا ،إير أ ر وتو إ

ارنن وتيرذ

ب وت ة وفعن يين يلت:
جدول رقم  :22توزيع درجات سلم ليكرت
غالبا
2

دائما
5

نادرا
1

أحيانا
2

إطالقا
2

المصدر :من إعداد الباحثة.

وعلرر هررذت تأل ررنس فعرر تررم ت يرر ثرر
تي

ي ررتوينا ع رر تيتعليررق علرر تييتو رر

نبت يليتغي تا تيوت ة فت يوذأ تي ت ب عل تي و تيتنيت:
 أا يو  705ي توي ي خفض؛؛

 يو  305-705ي توي يتو -أكب يو  305ي توي ي تف .

ثانيا :منوذج الدراسة
ت

ان يو تي ت ب تي ي يب وتي ت نا تي نبعب تيتت ت نويا تميب يو تييوضوي،

وعل ضوء إاكنييب تي ت ب وأه تفهن ،تم تاكي
أ ن يب تتي و

و

و ت بيعرنا تييروت

يوذأ تي ت ب وتيذ ي لرق يرو فكر ة

تيبار يب بكر

تمينتهرن فرت ير نعب تي رين ب

كين يوض ه تياك تيتنيت:
المتغير المستقل

شكل رقم  :26منوذج الدراسة

تطبيقات
الموارد البشرية

صناعة السياحة

الحصول على
الموارد البشرية

مدى تميز
ووضوح الخدمة
السياحية

تدريب الموارد
البشرية
تحفيز وصيانة
الموارد البشرية

المتغير التابع

المصدر :من إعداد الباحثة.
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يررو أ ر تيتعيررق فررت تي ت ررب وفهررم تيع اررب برريو تييتغي ر يو كررنو الب ر يررو ت ي ر
تييتغي تيي تع وتييتغي تيتنب  ،وأيضن يع فب تي تمينا تييكو رب يهرذيو تييتغير يو اير
يع فررب كيفيررب ترراثي تييتغي ر تيي ررتع فررت تييتغي ر تيتررنب وأيضررن يع فررب ي ررنهيب تييتغي ر
تيي ررتع فررت ت عيررق تي تميررنا تييكو ررب يليتغير تيتررنب وأيررب تميررب يررو يكو ررنا تييتغي ر
تيي تع يهن بني تألث أو يهن وتو أكب فت تيتاثي علر تييتغير تيترنب وهرذت بعرن

ر

ين يتم تيتوي إييه يو تنمو.

املطلب الثالث :صدق وثبات أداة الدراسة وأساليب املعاجلة اإلحصائية
أوال :صدق وثبات أداة الدراسة
تع عيليب ضب تال رتبينو ابر ت بيعره علر عي رب تي ت رب خ روة ر هنيرب ب كرم
أ هرن ترؤ

إير ت ررتخ تم أ تة ايرنس علييرب يعتير عليهرن فرت ير تيبين رنا وبنيترنيت تعيرريم

تي تنمو ،وا تم تيتاك يو ي ق وثبنا هذ تأل تة بني

يعب تيتنييب:

 .2صدق االستبيان:
يعي بي ق تال تبينو أو تعيس أ ملته ين وضرعا يعين ره ،1وترم تيتاكر يرو ير ق
تالت نق تي تخلت ي
يوي ر

تبينو بت بيعه عل عي ب ت ت

بيررن فرريهم يررنيكيو وي رري يو ،وتررم

ررن يعني ر ت تبررن بي

رروو ي

عيب يكو ب يو  .5وكنالا بعر 7.

ررن تالت ررنق تي ر تخلت ي

ررب ك ر فع ر ة ي ر

ررتبينو يررو خ ر

ررب ك ر ي ررو ت تيررت إييرره تلررك

تيفع ة.

 -1عييز حسيين عبييد الفتيياح ،مقدميية فييي اإلحصيياء الوصييفي واالسييتداللي باسييتخدام  ،spssدار خييوارزم العلمييية للنشيير والتوزيييع ،السييعودية،
الطبعة األولى ،1662 ،ص .566
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 .2.2الصدق الداخلي لفقرات احملور األول:

يوضررح تي ر و تيتررنيت يعررني ا تال تبررن يفعر تا ي ررو تي يررو علر تييرروت
تيبا يب:
جدول رقم  :26الصدق الداخلي لفقرات حمور احلصول على املوارد البشرية
الفقرة
الرقم
 2ت ررع تيوكنيررب إير تي يررو علر تييعلويررنا عررو
تييرروت تيبارر يب تييتوارر تخ هررن يررو تي نيعررنا
وتييعنه وتيي ت س.
 1تت رررم عررر وض تيتوييررر تيترررت تيرررييهن تيوكنيرررب
يلي ا يو بنيوضوك وتيتفيي .
 2تييعررنب ا وتالختبررن تا تيتررت ت يهررن تيوكنيررب يرر
تيي ا يو يلعي فعنيب فت تختين أفضلهم.
 2أهم يعنيي تختين وتعييو تييوت تيبا يب بنيوكنيرب
هت تيتعليم وتيخب ة.

معامل االرتباط
6.265

مستوى الداللة
6.666

6.225

6.666

6.362

6.666

6.226

6.666

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

يتضح يو تي و

ام  9.أو يعني ا تال تبن بيو فع تا ي و تي يرو علر

تيبا يب وتييع

تيكلت يفع تته تيب ع ر ي رتوي اليرب  ،.0.5وار ت تو را بريو

تييوت

 .02.6و .0315وهو ما رفسي وجود ارتباط قوي بين فقيات هذا المحور ،كيرن ي

ري أو

ي توي تي اليب يك فع ة أا يو  .0.5وبنيتنيت تعتب فع تا تيي و ين اب يين وضرعا
يعين ه.
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 .1.2الصدق الداخلي لفقرات احملور الثاني:

يوضح تي و

ام  96يعني ا تال تبن يفع تا ي و ت ي

تييوت

تيبا يب:

جدول رقم  :22الصدق الداخلي لفقرات حمور تدريب املوارد البشرية
الفقرة
الرقم
 5ت ك تيوكنيب أهييب تيت ي يت يو أ تء تييويفيو
فت ي تييتغي تا تيوييفيب تي يعب.
 6يترريح تيت ر ي يليررويفيو ف يررب تيت ايررب يلويررنم
تألعل بنيوكنيب.
 3تهررر تيوكنيرررب يرررو و تء تيعيليرررب تيت يبيرررب إيررر
تكت ررررن تييررررويفيو تييهررررن تا وتيعرررر تا تيعنييررررب
تييتعلعب بخ يب تيي تهلكيو تي ين ييو.
 2ه نك توتفق بيو ين ب تيت ي وتييت لبنا تي ي ة
فت ي ن تي ين ب.
 2ت نهم تيب تيو تيت يبيرب فرت فر ي رتوي يهرن تا
وأ تء تييويفيو وتين ة يعن فهم وت وي هن.
 26ت كرررت يعيرررم تيبررر تيو تيت يبيرررب علررر كيفيرررب أ تء
تيخ يرررب تي رررين يب بنال رررتخ تم تييكثررر يتك ويو يرررن
تييعلوينا.
 22يررررؤ تيترررر ي إيرررر ت رررريو تيخرررر ينا تييع يررررب
بنيوكنيب.
 21ت تعرررررت تيبررررر تيو تيت يبيرررررب تيي بعرررررب يت لبرررررنا
تييررويفيو فررت يختلرر تيي ررتوينا وذيررك با ررنيي
علييب.
 22يتم تعييم تيب تيو تيت يبيرب يعيرنس ير ي ن هرن فرت
ت عيق أه تفهن.
 22يلت ي ي نهيب فعنيب فت ي نعب تي ين ب.

معامل االرتباط
6.222

مستوى الداللة
6.666

6.222

6.666

6.235

6.666

6.252

6.666

6.252

6.666

6.262

6.666

6.236

6.666

6.222

6.666

6.262

6.666

6.222

6.666

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

ي
تييوت

رري يررو تي رر و
تيبا يب وتييع

اررم  96أو يعررني ا تال تبررن برريو فعرر تا ي ررو ترر ي
تيكلت يفع تته تيب ع ر ي رتوي اليرب  ،.0.5وار ت تو را بريو

 .0394و .0425وهررو مررا رفسرري وجررود ارتبرراط قرروي بررين فقرريات محررور ت ر رر المرروارد
البشيرة ،وبنيتنيت تعتب فع تا تيي و ين اب يين وضعا يعين ه.
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الفصل السادس
 .2.2الصدق الداخلي لفقرات احملور الثالث:

يوضررح تي ر و تيتررنيت يعررني ا تال تبررن يفعر تا ي ررو ت فيررت ويررين ب تييرروت
تيبا يب:
جدول رقم  :21الصدق الداخلي لفقرات حمور حتفيز وصيانة املوارد البشرية
الفقرة
الرقم
 25يت ررم يررنم تي رروتفت بنيع يررب وتيوضرروك فررت كرر
ب و وا و ه.
 26ي يرررر تييويفرررروو علرررر تي رررروتفت فررررت تيواررررا
تيي ن .
 23ترروف تيوكنيررب ف ر ص تيت ايررب يليررويفيو ب ررنء عل ر
تأل تء تييتييت.
ت بررررق تيوكنيررررب ين ررررنا يرررر ة يلت فيررررت تييررررن
 22وتييع ررو يقبعررنء عل ر تييررويفيو تألكفررنء وتغ ر
ذو تالختينينا تيهنيب تيي لوبب علر تاليت رنق
بهن.
 22تعوم تيوكنيب بر عم تييرويفيو وتالعتر ت ب هرو هم
فت تيعينم بوينمفهم.
 16يعتي ت ي تيي تر علر ي رتوي تييهرن ة و رب
تيتعلم و م تيي ؤوييب.
 12تهتم تيوكنيب بي و تيعي وأوانته وتي ع وتيتاييو
تال تينعت.
 11يررتم تعيرريم أ تء تييررويفيو فررت إ ررن يعررنيي ي ر ة
ي بعن بين يضيو يوضوعيب تيتعييم.
 12تت ن ر تأل ررو ي ر ي ررتوينا تأل ررو بنيوكررنالا
تي ين يب تألخ ي.
أ ن ررت فررت ي ر نعب
ر
 12يعتب ر تييررو تيبا ر
تي ين ب بنيوكنيب.

معامل االرتباط
6.262

مستوى الداللة
6.666

6.222

6.666

6.222

6.666

6.256

6.666

6.223

6.666

6.212

6.666

6.225

6.666

6.223

6.666

6.212

6.666

6.322

6.666

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

يبرريو تي ر و
تييوت

تيبا يب وتييع

اررم  97أو يعررني ا تال تبررن برريو فع ر تا ي ررو ت فيررت ويررين ب
تيكلت يفع تته تيب ع ر ي رتوي اليرب  ،.0.5وار ت تو را بريو

 .0233و .0495وهو ما رفسري وجرود ارتبراط قروي برين فقريات هرذا المحرور ،ويتضرح أو
ي ررتوي تي اليررب يك ر فع ر ة أا ر يررو  ،.0.5وبنيتررنيت تعتب ر فع ر تا تيي ررو يررن اب ييررن
وضعا يعين ه.
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 .2.2الصدق الداخلي لفقرات احملور الرابع:

يوضررح تي ر و

اررم  93يعررني ا تال تبررن يفعر تا ي ررو ير ي تييررت ووضرروك

تيخ يب تي ين يب:
جدول رقم  :22الصدق الداخلي لفقرات حمور متيز ووضوح اخلدمة السياحية
الفقرة
الرقم
 52تتييت تيوكنيرب بتروف تييهرن تا وتيخبر تا تي تيرب
يتع يم تيخ ينا.
 52تتييت تيوكنيب بني عب فت تع يم تيخ يب تيي لوبب.
52
52
52
03
03
05
00
03

معامل االرتباط
6.253

مستوى الداللة
6.666

6.263

6.666

6.236

6.666

6.212

6.666

6.255

6.666

6.256

6.666

6.252

6.666

6.222

6.666

6.262

6.666

6.262

6.666

تعرروم تيوكنيررب بتعر يم تيخر ينا تيتررت تر ءم تي ن ررنا
تيي لوبب باعل و ة.
تعتي تيوكنيب عل يي تيتع ينا وتيو نم تي يثرب
يتع يم خ ينتهن عل أ و و ه.
ي ي تيوكنيب كفنءتا تعير علر تيت ريو وتيت روي
تيي تي يو يلخ ينا.
تهتم تيوكنيب بتوفي تيبين نا وتييعلوينا تيكنفيب عو
تيخ ينا تي ي ة تيتت ت و تيوكنيب تيت ويو يهن.
تهرتم تيوكنيرب بنال تف رن تا وتياركنو تييع يرب يرو
تيي تهلكيو تي ين ييو وتي عليهن.
تهرررتم تيوكنيرررب بيع فرررب كررر تيتغيررر تا تي ن ثرررب فرررت
تيي ن تي ين ت.
تتييررت أ ررعن تيخ ر ينا تي ررين يب تييع يررب بنيوكنيررب
با هن وتض ب وي ن بب.
تتييت تيوكنيب بثعنفب تع يم تيخ يب.

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

يتضررح يررو تي ر و

اررم  93أو يعررني ا تال تبررن برريو فعر تا ي ررو ير ي تييررت

ووضرروك تيخ يررب تي ررين يب وتييع ر

تيكلررت يفع تترره تيررب ع ر ي ررتوي اليررب  ،.0.5وا ر

ت تو ا بيو  .0351و ،.042.وهو ما رفسي وجود ارتباط قوي بين فقيات هرذا المحرور،
وبنيتنيت تعتب فع تا تيي و ين اب يين وضعا يعين ه.
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 .5.2الصدق الداخلي لفقرات احملور اخلامس:

يوضح تي و

ام  99يعني ا تال تبن يفع تا ي و ت تفرني ي رتوي وأ رلو

تيخ يب تي ين يب:
جدول رقم  :22الصدق الداخلي لفقرات حمور ارتفاع مستوى وأسلوب
اخلدمة السياحية
معامل االرتباط
6.255

مستوى الداللة
6.666

الرقم

6.222

6.666

6.221

6.666

6.262

6.666

6.262

6.666

 33تع ت تيوكنيب ع نيب خنيب يك ي تهلك ين ت.

6.365

6.666

 33تهررتم تيوكنيررب بتعيرريم تأل تء ي ف ر ي ررتوي تيخ ر ينا
تييع يب.
 35ي نهم يوير تيوكنيرب فرت ير نعب تي رين ب إضرنفب
إي تييهنم تييكل بهن.
 30تع م تيوكنيب ع وتا فت نيب ي نهيب تييوي فرت
ي نعب تي ين ب.

6.222

6.666

6.252

6.666

6.332

6.666

02
02
02
02
02

الفقرة
تعوم تيوكنيب بتع يم تيخ ينا ب اب عنييرب وخنييرب يرو
تألخ نء.
ت تعررت تيوكنيررب يختل ر تال تين ررنا تيي لوبررب يررو
تيي تهلكيو تي ين ييو.
تضرر تيوكنيررب ييررنيح تيي ررتهلكيو تي ررين ييو فررت
يع يب تهتينينا تييويفيو.
تيتلررك تيوكنيررب يع فررب عييعررب واررنيلب باهييررب تع ر يم
تيخ يرررب و رررو تيتعنيررر يضرررينو والء ي رررتهلكيهن
تي ين ييو.
يتم تع يم تيخ ينا بنيوكنيب فت تييوتعي تيي ة.

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

يوضح تي و

ارم  99أو يعرني ا تال تبرن بريو فعر تا ي رو ت تفرني ي رتوي

وأ ررلو تيخ يررب تي ررين يب وتييع ر

تيكلررت يفع تترره تيررب ع ر ي ررتوي اليررب  ،.0.5وا ر

ت تو ا بيو  .0229و ،.0455وهو ما رفسي وجود ارتباط قوي برين فقريات هرذا المحرور
ويتضح أو ي توي تي اليب يك فع ة أا يو  ،.0.5وبنيتنيت تعتب فع تا تيي و يرن اب
يين وضعا يعين ه.

- 122 -

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة
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 .6.2صدق االتساق البنائي حملاور أداة الدراسة:

يوضح تي و

ام  95يعني ا تال تبن بيو ك ي و يو ي نو تال تبينو:

جدول رقم  :25معامل االرتباط بني معدل كل حمور من حماور أداة الدراسة
واملعدل الكلي لفقراتها
المحور
األول
الثاني
الثالل
الرابع
الخامس

محتوى المحور
الحصول على الموارد البشرية
تدريب الموارد البشرية
تحفيز وصيانة الموارد البشرية
مدى تميز ووضوح الخدمة السياحية
ارتفاع مستوى وأسلوب الخدمة السياحية

معامل االرتباط
6.332
6.223
6.255
6.226
6.225

مستوى الداللة
6.666
6.666
6.666
6.666
6.666

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

يتضح يو تي و
تال تبينو وتييع

ام  95أو يعني ا تال تبن بيو يع

ك ي رو يرو ي رنو

تيكلت يفع تته تيرب عرو ي رتوي اليرب  ،.0.5ير

أو ي رتوي تي اليرب

يك ي و أا يو  ،.0.5وبنيتنيت تعتب تيي نو ين اب يين وضعا يعين ه.
 .1ثبات االستبيان:
ويعي ر بثبررنا تال ررتبينو ت ررتع ت تي تررنمو تيتررت تررم تي يررو عليهررن بن ررتخ تم أ تة
تيعينس ،أ أو يع ت تال تبينو فس تي تي رب يرو ترم إعرن ة توتيعره علر أفر ت تيعي رب عر ة
ي تا ت ا فس تيي و

وتيا و  .1ويعر ترم ت ت رن ذيرك يرو خر

يعنير تالت رنق

تي تخلت أيفن ك و بنذ وبن تخ تم ب نيو  ،spssتم تيتوي إي تي تنمو تييبي ب فرت تي ر و
تيتنيت:
جدول رقم  :26معامل الثبات (مقياس ألفا كرونباخ)
المحور
األول
الثاني
الثالل
الرابع
الخامس

محتوى المحور
الحصول على الموارد البشرية
تدريب الموارد البشرية
تحفيز وصيانة الموارد البشرية
مدى تميز ووضوح الخدمة السياحية
ارتفاع مستوى وأسلوب الخدمة السياحية
جميع الفقرات

عدد الفقرات
2
26
26
26
2
22

معامل الثبات
6.266
6.232
6.236
6.221
6.262
6.222

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss
 -1محفوظ جودة ،التحليل اإلحصائي األساسي باستخدام  ،spssدار وائل للنشر والتوزيع ،األردن ،1662 ،ص .123
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الفصل السادس

ام  91أو اييب يعني أيفن ك و بنذ كن ا ي تفعب ،ير بلغرا

يتضح يو تي و

اييب تيثبرنا ي يير فعر تا تال رتبينو  .0439وهرت

ربب أعلر يرو  %1.وهرو يرن ييثر

اييرب ير ة يلثبررنا وألغر تض تيت لير  ،1وعليرره ترم تيتاكر يررو ير ق وثبررنا أ تة تي ت ررب
وهررو يررن يترر

م يرر

يب تال ررتبينو يت ليرر وتف رري تي تررنمو تييت يرر عليهررن وتختبررن

تيف ضينا.
 .2توويع االستبيان:
بع تيتاك يو ي ق وثبنا أ تة تي ت ب يعينس تأله ت
توتيعهن يو اب تيبن ثب عل عي ب تي ت ب تيي
 43يوي  ،إال أ ه تم ت ت

تيتت وضعا يو أ لهرن ترم

ة نبعن ،ويهذت تم توتي تال تبينو علر

ني  33ت تبينو ي فض وكنيتيو تإل نبب وهيرن وكنيرب تي وتيرب

ووكنيرررب رررين ب وأ رررفن تي تتمررر تييتوت ررر تيو ببنت رررب وبعررر يرررويفيو بيرررن فررريهم يرررنيكت
وي رري

تيوكررنيتيو  65يوي ر  ،بيع ر أو

بب يعبويب ويعتي عليهن فت إ

ني ا ر بلغررا  %39014وهررت

رربب تال ررت

تء تي ت ب تييي ت يب ،وبعر عيليرب تيفر ت تبريو أو يير

تال تبين نا يني ب يلت لي تإل ينمت.

ثانيا :أساليب املعاجلة اإلحصائية للدراسة
يت عيق أه ت

تي ت رب ترم ت لير بين رنا يفر تا عي رب تي ت رب بن رتخ تم ب رنيو

تي تيررب تإل يررنميب يلعلرروم تال تينعيررب  spssعررو

يررق ي يوعررب يررو أ ررنيي تييعني ررب

تإل ينميب وتييتيثلب فت:
 .2مقياس اإلحصاء الوصفي:
ويتضيو هذت تييعينس ت تخ تم تيتك ت تا وتي
تي ت ب ،وت تخ تم تييتو

نا تي

نبيب وتال

ت

تييمويب يوير
تييعين

بغ ض تع يم ت لي يف

عو ي ي ت ت نبب عي ب تي ت ب يك عبن ة يو عبن تا تال تبينو.

 -1عز حسن عبد الفتاح ،مرجع سابق ،ص .522

- 266 -

خيرنمص عي رب

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس
 .1اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ:
ويتم

نبه يلتاك يو ي ي ي ق وثبنا أ تة تيعينس تيي بعب فت تي ت ب.

 .2معامل ارتباط بريسون:
يه
به

إي إي ن تال تبن بيو

ب تيفع ة وتي

ب تيكليب يلي و تيذ ت تيرت إييره

ت ي ي ي تيي ق تيب نمت وتالت نق تي تخلت أل تة تيعينس فت تي ت ب.

 .2اختبار كوملوجوروف-مسرينوف:
وتيه

يو هذت تالختبن هو تيتاك يو أو تيبين نا تتوتي توتيعن بيعين أم ال.

 .5االحندار اخلطي املتعدد:
تم تالعتين عل تال

ت تييتع تيذ ي يح بنختبن أث تييتغي تا تيي رتعلب علر

تييتغي ر تيتررنب تعتيررن ت عل ر تيعييررب تإل يررنميب يك ر يررو  Fو tوي ررتوي تييع ويررب يهيررن
بنإلضنفب إي اييب يعني تال تبن  rويعني تيت ي .R2
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املبحث الثالث :حتليل وتفسري نتائج املعاجلة اإلحصائية للدراسة
يت ررنو هررذت تييب ر ت لي ر وتف رري يختل ر

تررنمو تييعني ررب تإل يررنميب تيتررت تررم

تيتوي إييهن وفعن يين نء فت أ تة تي ت ب تييي ت يب يو أ رملب يتعلعرب بني ن ر تياخيرت
وتيوييفت يليويفيو وأيضن فيين يتعلق بفع تا ي نو يوضوي تي ت ب.

املطلب األول :حتليل وتفسري اجتاهات أفراد العينة حنو متغريات الدراسة
يت ر ق هررذت تيي ل ر إي ر وي ر
تيبين ررنا تيرروت ة فررت تال ررتبينو عررو

خيررنمص أف ر ت عي ررب تي ت ررب ،وأيضررن ت لي ر
يررق

ررن تييتو ر نا تي

ررنبيب وتال

تفررنا

تييعين يب إل نبنا أف ت تيعي ب تييتعلعب بفع تا أ تة تي ت ب.

أوال :دراسة خصائص أفراد العينة
يتم تيتع ض يلخينمص تياخييب وتيوييفيب يعي ب تي ت رب فرت تي ر و تييروتيت
يو خ

يتغي تا تي س ،تي و ،تيت يري تيعليرت ،تيتخيرص تيعليرت ،تيخبر ة تييه يرب

وتيي ي .
جدول رقم  :23اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة
الجنس

السن
التحصيل
العلمي

التخصص
العلمي

الخصائص الشخصية والوظيفية
ذكر
أنثى
المجموع

التكرار
22
25
22

النسبة %
53.2
21.1
266

أقل من  26سنة
من  26-26سنة
أكبر من  26سنة
المجموع
أقل من جامعي
جامعي
دراسات عليا
المجموع
سياحة
لغات
حاسوب
إدارة ومالية

22
12
11
22
6
51
22

25.2
13.3
16.5
266
61.3
23.2
266
22.2
22.2
15.2
22.2
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علم النفس التربوي
هندسة ريفية
المجموع

2
2
22
25

2.1
2.1
266
52.1

من  33-2سنوات

22

11.2

أكثر من  33سنوات

22

11.2

المجموع
مسير
موظف
المجموع

22
16
62
22

266
12.2
35.2
266

من  2-3سنوات

الخبرة
المهنية

المنصب
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يتضررح يررو تي ر و أع ر
 %5203بع  93يوي
تف ي تعن

أو تي رربب تألكب ر يليررويفيو كن ررا يررو يرري تيررذكو

فت يو بل ع تإل رن

 35يويفرب وب ربب  ،%9707وييكرو

تي بتيو بتيكو تإل ن يو تيتييت فت تي ن

كين ي

تيخ يت أكث يو تي

ن .

ي يو تي و أو أكبر فمرب يرو تييرويفيو ت تيرت إير تيفمرب تيعي يرب تألار

يررو  3.ر ب ب رربب  %9503وهررت تيث ر فررت يعييهررن تإل ررن  ،بي يررن تيثلررا أغلبيررب تيفمررب
تيعي يب أكب يو 9.
كن ا يات كب بيو تي

ب فت تيذكو ب بب  ،%7105أين تيفمب تيعي يب بيو  3.و9.
يو ،وهرو يرن يتر

ب

م إابرن تإل رن بكثر ة علر تيعير فرت تيع رني

تيخ يت يعن ب ببنات تيع نعنا.
يبريو تي ر و أيضرن أو أغلبيرب تييرويفيو هرم يرو يلرب تيارهن تا تي نيعيرب وب رربب
 ،%1702فررت رريو كررنو عرر تييررويفيو تي نيررليو عل ر تي ت ررنا تيعليررن  36يوي ر
وب رربب  ،%3203تألير تيررذ يعكررس ير ي أهييررب

ررب تيت يرري تيعليررت فررت تاليت ررنق

بنيعي فت تيوكنالا تي ين يب ي ت ألهييتهن فت تيعيليب تي ين يب.
ي تخلص كذيك يو فس تي و أو تي بب تألكب فت تيتخيص تيعليرت كن را يرو
يرري خ ي ررت تي ررين ب ب رربب  ،%3904وتي رربب تيتنييررب كن ررا يررو يرري خ ي ررت
تي ن و

ب بب  ،%7503بي ين كن ا

بب تخيص تيلغنا وتإل ت ة عل تيتروتيت %61

و ،%65وييكو تف ي ذيك عل أو تيعي فت تيوكنالا تي ين يب يت ل بني
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تيتخيررص فررت تيي ررن تي ررين ت إضررنفب إي ر تيررتيكو يررو تيتك ويو يررنا تي يثررب وإتعررنو
تيلغنا تييختلفب وتيي و رب فرت يين

رب وإ ت ة تيعيليرب تي رين يب يتلبيرب يختلر

ت تين رنا

تيي تهلكيو تي ين ييو.
كيررن يتضررح يررو تي ر و أو يعيررم يررويفت تيوكررنالا ذو خب ر ة يه يررب تت ر توك فررت
يعييهن بيو

ب وخيرس ر وتا وب ربب  ،%5907فرت ريو كن را تي ربب  %7704يكر

يررو ذو تيخبر ة يررو  1إير  6.ر وتا وذو تيخبر ة تألكبر يررو  6.ر وتا تيثر فررت
غنيبيتهرن يررنيكت تيوكرنالا تي ررين يب ،وأخير ت ييكرو ي
 %7906فت يو كرنو عر تييرويفيو  13يوير

يررب أو

رربب تيي ري يو ار بلغررا

وب ربب  ،%2504وتعتبر هرذ تي ع رب

يهيب بني بب ييوضوي تي ت ب فييرن يتعلرق بإ نبرنا تييرويفيو وتيي ري يو تيرذيو يهرم
تيخب ة ،يين ي يح بإع نء يعلوينا أ ق عو ي نهيتهم فت ي نعب تي ين ب.

ثانيا :عرض وحتليل فقرات وحماور الدراسة
ترررم وضررر تي ررر و تييررروتيت يلتوتيررر تيتكررر ت

ييتغيررر تا تي ت رررب وتيي رررتخ م

ألغ ر تض تيت لي ر تإل يررنمت تيويررفت يل يررو عل ر تألو ررن تي

ررنبيب وتال

تفررنا

تييعين يب عو يير تيفعر تا يرو و هرب ير عي رب أفر ت تي ت رب ،وهرذت يغر ض ت لير
تيبين نا تيتت تضي هن تال تبينو.
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 .2عرض وحتليل فقرات احملور األول:

يبيو تي و تييوتيت تنمو ت لي تيفع تا تأل ب وتييتعلعب بني يو عل تييروت
تيبا يب:
جدول رقم  :22حتليل فقرات حمور احلصول على املوارد البشرية
الرقم

مقياس اإلجابة

الفقرة
ت

دائما

أحيانا

غالبا

إطالقا

نادرا

الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

القرار

%

2

1

2

2

تسيييعى الوكالييية إليييى
الحصيييييييييول عليييييييييى
المعلومييييييييات عيييييييين
المييييييوارد البشييييييرية
المتوقع تخرجها مين
الجامعيييات والمعاهيييد
والمدارس.
تتسيييييييييم عيييييييييرو
التوظييييييييييف التيييييييييي
تصييييييممها الوكاليييييية
للمرشيييييييييييييييييييييييييحين
بالوضييييييييييييييييييييييييييييوح
والتفصيل.
المقييييييييييييييييييييييييييييابالت
واالختبيييييارات التيييييي
تجريهييا الوكاليية مييع
المرشيييييحين للعميييييل
فعاليييية فيييييي اختييييييار
أفضلهم.
أهيييم معيييايير اختييييار
وتعييييييييين الميييييييوارد
البشرية بالوكالة هي
التعليم والخبرة.
نتيجة المحور األول

2

22

22

6

2

2.65

6.366

ت
2.6

22.2

23.2

مرتفع

-

2.6

%

ت

1

26

12

%

1.2

13.3

ت

26

22

%

ت
%

16

22

2.1

2

26

21.6 23.2

22

22.6 12.2

2

15.2 22.2

22

23.2 21.6

12

2.65

6.215

متوسط

2.23

6.261

متوسط

2.1

2

2

26.2 11.2

2.36

6.222

مرتفع

2.1
2.22

6.622

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

يوضررح تي ر و أع ر

وبع ر إي ررن تييتو ر نا تي

يفع تا ي و تي يو علر تييروت
يعنيي تختين وتعييو تييوت
تألوي ر بيتو ر

ررنبيب وتال

تفررنا تييعين يررب

تيبار يب أو تيفعر ة 9ن ،وتيترت تر ص علر أو أهرم

تيبا يب بنيوكنيب هت تيتعليم وتيخب ة ،ا

ررنبت 3021ن وت ر ت

يعيررن
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ذيك هو ت كيت تيوكنالا عل تويي

تييوت

توفي ت يل ه وتيواا و ت يلت ق تييوي

تيبا يب تييتعليب وذتا تيخبر ة وهرذت
إضنفيب.

بعيله وو تكنيي

كيررن ررنءا فررت تيي تبررب تيثن يررب تيفعر ة 6ن تيتررت تر ص علر أو تيوكنيررب ت ررع إير
تي يو عل تييعلوينا عو تييوت
وتييررر ت س بيتو ررر

تيبار يب تييتوار تخ

رررنبت 3015ن وت ررر ت

يعيرررن

هرن يرو تي نيعرنا وتييعنهر
.02.1ن وبي رررتوي ي تفررر

وييكو تف ي ذيك باو تيوكنالا ت رع يل يرو علر تييروت

تيبار يب تييتخييرب فرت

تيي ررن تي ررين ت أو عل ر تألا ر عل ر تيتخييررنا تيي لوبررب ي يت ررنق بنيوييفررب ب ررن
يلواا.
فررت تيي تبررب تيثنيثررب ررنءا تيفعر ة 3ن تيتررت تر ص علر أو تييعررنب ا وتالختبررن تا
تيتررت ت

يهررن تيوكنيررب ي ر تيي ا ر يو يلعي ر فعنيررب فررت تختيررن أفضررلهم يلوكنيررب بيتو ر
يعيرررن

رررنبت 3092ن وت ررر ت

.04.7ن وبي رررتوي يتو ررر  ،ويرررن يف ررر ذيرررك أو

تيوكنالا ال تعتي كثي ت عل تييعنب ا فت تختين أفض تيي ار يو بعر

تعتين هرن علر

تياهن تا تييت ي عليهن ،تألي تيذ يعل يو و تييعرنب ا وتيرذ يرو تييفر وض أو
بعر تيارهن ة ييرن يت لبره ي ير يعر م تيخ يرب بني

يكوو أ ن ين فت تيتويي

رب تألوير

فت يث هذ تيوينم .
أيررن تيفعرر ة 7ن وتيتررت ترر ص علرر أو عرر وض تيتوييرر
يلي ار يو تت رم بنيوضرروك وتيتفيري  ،فعر
30.5ن وت

ت

يعين

رنءا فررت تيي تبرب تألخير ة بيتو ر

.0375ن وبي توي يتو

تي ررين يب ال ت ر ك ع وضررن يلتويي ر

تيتررت تيررييهن تيوكنيررب

فررت تيغني ر

ررنبت

 ،وييكو تف ي ذيك باو تيوكنالا
رريين تيوكررنالا تيخنيررب ،وفررت نيررب

هن تكوو أا تفيي  ،وهو يرن يف ر عر م ر وي هرذ تيعر وض فرت تي يرو علر
تييو

تيبا

تيي لو .

عل ر تيعيرروم ي
تييوت

رري أو تييتو ر تي

تيبا يب نء بي توي يتو

عيليررب تي يررو عل ر تييرروت

ررنبت ي يي ر فع ر تا ي ررو تي يررو عل ر

3093ن وت

ت

يعين

.0139ن ،ين يف ر أو

تيبا ر يب يتوييفهررن فررت تيوكررنالا تي ررين يب تفتع ر إي ر أهررم

تييعنيي وتأل س تيض و يب يتكوو ذتا فعنييب.
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وتحليل فقرات المحور الثاني:

يوضررح تي ر و تييرروتيت تررنمو ت لي ر تيفع ر تا تيعا ر وتييتعلعررب بت ر ي تييرروت
تيبا يب:
جدول رقم  :22حتليل فقرات حمور تدريب املوارد البشرية
الرقم

مقياس اإلجابة

الفقرة
ت

5

%
تييدرك الوكاليية أهمييية ت
التدريب لتحسين أداء
المييييوظفين فييييي ظييييل
المتغييييرات الوظيفيييية
%
السريعة.
ت

6

3

2

يتييييييييييييح التيييييييييييدريب
للمييييييوظفين فرصيييييية
الترقيييييييية للوظيييييييائف %
األعلى بالوكالة.
تهييييدف الوكاليييية ميييين ت
وراء العمليييييييييييييييييييييية
التدريبية إلى اكتساب
الميييوظفين المهيييارات %
والقيييييييدرات العاليييييييية
المتعلقيييييييية بخدميييييييية
المسييييييييييييييييييييييييتهلكين
السياحيين.
هنييييياك توافيييييق بيييييين ت
سياسيييييييية التييييييييدريب
والمتطلبيييات الجدييييدة %
في مجال السياحة.
ت

2

26

تسييييييييياهم البيييييييييرامي
التدريبييييية فييييي رفييييع
مسيييييييتوى مهيييييييارات %
وأداء المييييييييييييييوظفين
وزييييييييادة معييييييييارفهم
وتطويرها.
تركييز معظييم البييرامي ت
التدريبييية علييى كيفييية

دائما
3

أحيانا

غالبا

22

25

نادرا
22

إطالقا
2

2.2

22.2

22.2

22.2

16.5

2

23

2

16

12

2.6

16.5

26.2

22.2

22.3

15

26

5

22

6

26.2

22.2

6.6

22.2

3.1

22

21

2

2

6

52.6

22.6

2.2

2.6

-

22

26

6

2

2

11.2

55.2

3.1

26.2

2.6

62

22

6

2

6
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الوسط
الحسابي

1.52

1.12

2.36

2.22

2.22

2.62

االنحراف
المعياري

2.122

2.125

2.116

6.356

2.611

6.332

القرار

متوسط

ضعيف

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع
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11
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أداء الخدمة السياحية %
باالسييييتخدام المكثييييف
لتكنولوجييييييييييييييييييييييييييييا
المعلومات.
ييييؤدي التيييدريب إليييى ت
تحسيييييييين الخيييييييدمات
%
المقدمة بالوكالة.
ت

21

22

تراعييييييييي البييييييييرامي
التدريبييييييية المطبقيييييية
متطلبييييات المييييوظفين
فيييييييييييييي مختليييييييييييييف
%
المسييييييتويات وذلييييييك
بأساليب علمية.
يييييتم تقييييييم البييييرامي ت
التدريبية لقياس مدى
نجاحهيييا فيييي تحقييييق %
أهدافها.
ت

22

للتييييييدريب مسيييييياهمة
فعاليييية فييييي صييييناعة
السياحة.
%

35.2

22.2

3.1

2.6

-

12

26

2

22

2

22.3

22.2

2.6

25.3

2.6

52

12

6

1

6

62.2

12.2

3.1

1.2

-

22

22

2

2

3

2.251

2.22

6.322

2.22

2.26

22.2

23.2

2.2

2.6

2.2

22

22

2

22

2

25.3

52.2

2.6

12.3

2.1

2.165

2.52
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2.626

6.266

2.32

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع
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يتضررح يررو تي ر و

اررم  94أو تيفعر ة 6.ن وتيتررت تر ص علر أو يعيررم تيبر تيو

تيت يبيب ت كت عل كيفيب أ تء تيخ يب تي ين يب بنال تخ تم تييكث

يتك ويو ين تييعلويرنا

يعين

.0223ن وبي توي

كن ا فت تيي تبب تألوي بيتو
ي تف  ،وين يف
تييكث ر

نبت 9016ن وت

ت

ذيك هو ت كيت تيوكنالا تي ين يب عل ت ي يويفيهن عل تال رتخ تم

يتك ويو يررن تييعلويررنا أث ررنء تع ر يم تيخ ر ينا وهررو أي ر ض ر و

تيعي فيهن خيوين ي تيت و تا تي

تت لبرره وعيررب

يعب وتيي نف ب تيا ي ة فت ي ن تي ين ب.

أيررن تيي تبررب تيثن يررب فكن ررا يررو يرري تيفع ر ة 67ن تيتررت ت ر ص عل ر أو تيب ر تيو
تيت يبيب تيي بعب ت تعت يت لبنا تييويفيو فت يختل
بيتو ر

ررنبت 9094ن وت ر ت

ذيك باو تيوكنالا ت ع
خ

ين ب تيت ي

يعيررن

تيي توينا وذيرك با رنيي علييرب

.0234ن وبي رتوي ي تفر  ،وييكررو تف رري

تمين ييوتكبب تيت رو تا وتيي رت تا فرت تيي رن تي رين ت يرو

تيي بعب عل يويفيهن.
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الفصل السادس

فت تيي تبب تألخي ة نءا تيفع ة 1ن تيتت تر ص علر أو تيتر ي يتريح يليرويفيو
ف يررب تيت ايررب يلويررنم

ررنبت 7074ن وت ر ت

تألعلر بنيوكنيررب ،بيتو ر

يعيررن

60735ن وبي توي ضعي  ،ويرن يف ر ذيرك أو تيوكرنالا ال تعتير كثير ت علر تيتر ي
فت تيت ايب بع

ريو تيخر ينا تييع يرب ،خنيرب وأو تيتر يبنا ترتم

تعتين هن عليره فرت ت

تخ تيوكنالا ف هن تعتين ت عل تييويفيو ذو تيخب ة وتألا ييب فت تيي ن .
باررك عررنم ي

رري أو تييتو ر تي

تيباررر يب رررنء بي رررتوي ي تفررر

ررنبت ي يي ر فع ر تا ي ررو ت ر ي تييرروت

3023ن وت ررر ت

.041.ن ،ويع رررت هرررذت أو

يعيرررن

تيوكنالا تي ين يب ت كت علر تيعيليرب تيت يبيرب ييويفيهرن ييرن يهرن يرو ت عكن رنا إي نبيرب
رري هن ييوتكبررب تيت ررو تا وتيي ررت تا ويوت هررب

علر كيفيررب تا يررب تيخ يررب ،وتي ررعت يت
تيي نف ب فت ي ن عيلهن.
 .2عرض وحتليل فقرات احملور الثالث:

يبيو تي و تييوتيت تنمو ت لي تيفع تا تيعا وتيخنيب بت فيت ويين ب تييروت
تيبا يب:
جدول رقم  :56حتليل فقرات حمور حتفيز وصيانة املوارد البشرية
الرقم

مقياس اإلجابة

الفقرة
ت

25

%
52
يتسييم نظييام الحييوافز ت 22
بالعالنيييية والوضيييوح
فيييييييي كيييييييل بنيييييييود
62.2 22.2
وشروطه.
%
ت

26

يحصيييييل الموظفيييييون
علييييى الحييييوافز فييييي
الوقت المناسب.
53.2 22.2 %
ت

23
22

دائما

غالبا

22

22

تييوفر الوكاليية فييرص
الترقيييييية للميييييوظفين
بنييييييياء عليييييييى األداء
22.2 22.6 %
المتميز.
تطبييييييييييق الوكاليييييييييية
سياسيييييييييات جييييييييييدة

ت

22

5

22

2

أحيانا

نادرا

إطالقا

2

2

2

2.1

26.2

2.2

2

21

2

26.2

22.5

2.6

2

2

1

2.6

2.6

1.2

21

12

5
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الوسط
الحسابي

2.36

2.62

2.12

1.36

االنحراف
المعياري

6.222

2.662

6.232

6.226

القرار

مرتفع

مرتفع

مرتفع

متوسط

الفصل السادس

22

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

للتحفيييييييييز المييييييييادي %
والمعنيييييوي ل بقييييياء
علييييييييى المييييييييوظفين
األكفيياء وتغييري ذوي
االختصاصات الهامية
المطلوبييييييييية عليييييييييى
االلتحاق بها.
تقيييوم الوكالييية بيييدعم ت
المييييييييييييييييييييييييييييوظفين
بجهودهم
واالعتراف
%
في القيام بوظائفهم.

6.6

2.6

56.6

22.3

6.6

5

22

3

12

22

6.6

22.2

2.2

12.2

26.2

يعتميد تحديييد المرتييب
علييييييييييى مسييييييييييتوى
المهيييييييارة ودرجيييييييية
اليييييييييييتعلم وحجيييييييييييم 22.2 2.2 %
المسؤولية.
22
تهتم الوكالة بظروف ت 13
العمل وأوقاته والنقل
والتأمين االجتماعي 23.2 21.5 %

12

26

16

ت

16

11

ت

11

يييييييييييتم تقييييييييييييم أداء
المييوظفين فييي إطييار
معايير محددة مسيبقا
بميييييييييييييا يضييييييييييييييمن
%
موضوعية التقييم.
ت

12

تتناسييب األجييور مييع
مسيييييتويات األجيييييور
بالوكييياالت السيييياحية %
األخرى.
ت

12

يعتبييييييييييير الميييييييييييورد
البشيييييييييري طيييييييييرف
أساسييي فييي صييناعة %
السياحة بالوكالة.
نتيجة المحور الثالل

3

26

12.2

21.6

22.2

6

22

22

-

22.2

26.2

2

56

1

22

21

2.6

66.1

1.2

22.2

22.5

2

5

26

26

22

2.6

6.6

22.2

22.2

12.3

6

26

2

23

2

-

26.2

2.6

22.6

1.22

1.62

2.55

2.23

1.62

1.31
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2.222

2.222

2.156

2.236

2.662

متوسط

مرتفع

متوسط

متوسط

متوسط

2.6
2.12

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

2.162

متوسط

2.616

متوسط

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس
يوضح تي و

ام  5.أو تيفع ة 62ن وتيترت تر ص علر أو تيوكنيرب تروف فر ص

تيت ايررب يليررويفيو ب ررنء عل ر تأل تء تييتييررت كن ررا فررت تيي تبررب تألوي ر  ،بيتو ر
9073ن وت

ت

يعين

ررنبت

.0329ن وبي توي ي تف  ،وييكو تف ي ذيرك براو تيوكرنالا

تي ين يب تعتي عل تأل تء تييتييت كيعيرن يت ايرب يويفيهرن وهرو ار

تت لبره

ضر و

بيعب تيعي بهن.
كين نءا فت تيي تبب تيثن يب تيفع ة 65ن وتيتت ت ص عل أو يرنم تي روتفت يت رم
رنبت 3021ن وت ر ت

بنيع يب وتيوضوك فت ك ب و وا و ه ،بيتو

يعيرن

.0433ن وبي ررتوي ي تفرر  ،وهررذت يع ررت برراو تيوكررنالا تضرر ارر و ن وتضرر ب ي يررنم
تيت فيت تييعيو به تخلهن ت يتم ت بيعه بك افنفيب ضين ن يوالء يويفيهن.
فررت تيي تبررب تي ررنبعب ررنءا تيفعر ة 79ن تيتررت تر ص علر تعتبررن تييررو

تيبار

رنبت 7027ن وت ر ت

يعيرن

أ ن ت فت ي نعب تي ين ب بنيوكنيب ،بيتو
60.13ن وبي ررتوي يتو ر  ،ويررن يف ر ذيررك أو تييرروت
تي ين يب يم تع

تيبا ر يب تييويفررب بنيوكررنالا

تألهييب تي تيب فت تيعيليب تي ين يب غم أو و هن يعتب

ك ن أ ن ين

يو أ كنو ي نعب تي ين ب.
عل ر تيعيرروم ي
تييرروت
يف

رري أو تييتو ر تي

تيبا ر يب ررنء بي ررتوي يتو ر

ررنبت ي يي ر فع ر تا ي ررو ت فيررت ويررين ب

3076ن وت ر ت

ي نويب تهتينم تيوكنالا تي رين يب بني ن ر

يهيررن وبررن تت فررت يختل ر

تيع نعررنا تألخر ي ت

يعيررن

60.7.ن ،وهررو يررن

تيت فيرت فرت تيعير وتيرذ يلعر
اررن يررو تأل ر إير يختلر

و ت

تيع ر وتا

تييي و رب ،وهرو يرن ي ررنهم فرت فر ي رتوي تيخر ينا تييع يرب بنيوكرنالا تي رين يب ي ر
تي ت ب.
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دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس
 .2عرض وحتليل فقرات احملور الرابع:

يبرريو تي ر و تييرروتيت تررنمو ت لي ر تيفع ر تا تيعا ر وتييتعلعررب بي ررو ي ر ي تييررت
ووضوك تيخ يب تي ين يب:
جدول رقم  :52حتليل فقرات حمور مدى متيز ووضوح اخلدمة السياحية
الرقم

مقياس اإلجابة

الفقرة
ت

15

16

13
12

12

26

%
تتميز الوكالة بتوفر ت
المهييارات والخبييرات
الالزميييييييية لتقييييييييديم
الخدمات.
%
تتمييييييييييز الوكالييييييييية ت
بالسييرعة فييي تقييديم
الخدمة المطلوبة.
%
تقييوم الوكاليية بتقييديم
الخدمات التيي تيالءم
الحاجيييات المطلوبييية
بأعلى جودة.
تعتمييد الوكاليية علييى
جميييييييييع التقنيييييييييات
والوسييييائل الحديثيييية
لتقديم خيدماتها عليى
أحسن وجه.
لدى الوكالة كفياءات
تعمل عليى التحسيين
والتطييييييييييييييييييييييييييييوير
المسييييييييييييييييييييييييتمرين
للخدمات.
تهتم الوكالية بتيوفير
البيانات والمعلومات
الكافية عن الخدمات
الجديييدة التييي تنييوي
الوكالة الترويي لها.

ت
%
ت
%
ت
%
ت

%
ت

22

تهيييييييييييتم الوكالييييييييييية
باالستفسييييييييييييييييارات
والشيييكاوي المقدمييية
ميييييييييييييين طييييييييييييييرف
المسييييييييييييييييييييييتهلكين %
السيييييياحيين واليييييرد
عليها.

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

إطالقا

22

22

22

2

1

22.2

2.6

1.2

26

2

2

23.2 23.2
12

26

26.2 22.3
25

12

22.2 22.2
21

22

12.3 56.6
21

22

25.3 22.5
22

52

62.2 11.2
26

25

21.1 21.6

22.2

2.6

2.1

12

2

2

15.2

26.2

26.2

16

6

2

12.2

-

2.6

22

26

25

22.2

21.6

22.2

1

6

2

1.2

3.1

2.6

22

21

25

22.2

22.5

22.2
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الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

2.22

2.21

2.22

2.26

1.26

2.25

2.26

2.652

2.625

2.122

2.626

2.162

6.226

2.226

القرار

مرتفع

مرتفع

متوسط

مرتفع

متوسط

مرتفع

متوسط

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس
تهتم الوكالة بمعرفية
كل التغيرات الحادثية
فيييييييييييييي المجيييييييييييييال
السياحي.

21

ت

2

2.6

%
تتمييييييييييييز أسيييييييييييعار ت
الخيييدمات السيييياحية
المقدميييييية بالوكاليييييية %
بأنهيييييييييا واضيييييييييحة
ومناسبة.
تتميز الوكالة بثقافية ت
تقديم الخدمة.
%

22

22

22

26

52.6
12

22.2 26.2

23

5
6.6

16.5

22

22.2

22

6

26.2

23

3.1
2

6

16.5

3.1

2.1

21

22

26

22.5

2.22

25.3

2.22

1.26

يتضح يرو تي ر و أعر
703.ن و 9061ن وبن

2.51

2.262

متوسط

2.652

مرتفع

رنبيب يهرذت تيي رو ار ت تو را بريو

تفنا يعين يب يو 60313ن إي

.0431ن ،وكنو أعل يتو ر

ررنبت يلفعر ة 73ن وتيتررت تر ص علر أو تيوكنيررب تعتير علر
تي يثررب يتع ر يم خ ر ينتهن عل ر أ

6.223

مرتفع

22.2

نتيجييييييييية المحيييييييييور
الرابع
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

أو تييتو ر نا تي

2.265

متوسط

يير تيتع يررنا وتيو ررنم

ررو و رره بعييررب 9061ن وت ر ت

يعيررن

60313ن

وبي رتوي ي تفر  ،وهرو يررن يف ر تعتيرن تيوكرنالا تي ررين يب علر تيتع يرنا تي يثرب أث ررنء
تع يم تيخ ينا اي تيتييت.
أين تيي تبب تيثن يب فكن ا يو يي تيفع ة 75ن وتيفع ة 33ن تيتت تر ص علر أو
أ عن تيخ ينا تي ين يب تييع يب بنيوكنيب تتييت با هن وتضر ب وي ن ربب ،بيتو ر
3043ن يكرر ي هيررن وت رر ت

يعيررن

.0432ن و 60.54ن علرر تيت تيرر وبي ررتوي

ي تف ر  ،وييكررو تف رري ذيررك برراو تيوكررنالا ت ررع
يعني تهن ي تبنم هن وهذت به

رنبت

تميررن ألو تكرروو وتض ر ب فررت ييرر

ت عيق ضنهم وضينو والمهم.

فرت تيي تبررب تألخير ة ررنءا تيفعر ة 39ن تيترت تر ص علر أو تيوكنيرب تتييررت بثعنفررب
تع يم تيخ يرب ،بيتو ر

رنبت 703.ن وت ر ت

ويع ت هذت أو يعيم تيوكنالا تي ين يب ي
هذت بني

ب تألوي إي

هذ تيييتة كا

يعيرن

60313ن وبي رتوي يتو ر

تي ت ب ال تتييت بثعنفب تع يم تيخ يب وي

بيعب تيب يب تال تينعيب ي ف ت

أ ن ت ي يت نق بنيعي فيه.
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غرم أو تيي رن تيخر ينتت يضر

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس
باك عنم ي

ي أو تييتو

تي

تيخ يب تي ين يب ،نء بي توي ي تف

نبت ي يير فعر تا ي رو ير ي تييرت ووضروك
ت

3057ن وت

يعيرن

60.54ن ،ويع رت هرذت

أو تيوكنالا تي ين يب ت ع ألو تكوو خ ينتهن تييع يب وتض ب ويتييتة وتء يرو ير
تي وعيرررب أو يرررو يررر تأل رررعن
وت تع ن تبنمو

تررر تضررريو والء تبنم هرررن تييعترررن يو وي نويرررب رررذ

.

 .5عرض وحتليل فقرات احملور اخلامس:
يبيو تي و تييوتيت تنمو ت لي تيفع تا تيت ر وتيخنيرب بي رو ت تفرني ي رتوي
وأ لو تيخ يب تي ين يب:
جدول رقم  :51حتليل فقرات حمور ارتفاع مستوى وأسلوب اخلدمة السياحية
الرقم

مقياس اإلجابة

الفقرة
ت

25

26

23

22

22

%
تقييوم الوكاليية بتقييديم ت
الخييدمات بدقيية عالييية
وخالية من األخطاء.
%
تراعيييييييييي الوكالييييييييية ت
مختليييف االحتياجيييات
المطلوبيية ميين طييرف %
المسييييييييييييييييييييييييتهلكين
السياحيين.
تضع الوكالة مصيالح ت
المسييييييييييييييييييييييييتهلكين
السياحيين في مقدمة %
اهتمامات الموظفين.
تمتلك الوكالية معرفية ت
عميقيييييييية وشيييييييياملة
بأهمية تقيديم الخدمية %
وحسيييييييين التعامييييييييل
لضييييييييييييييييييييييمان والء
مسييييييييييييييييييييييييييتهلكيها
السياحيين.
ييييتم تقيييديم الخيييدمات ت
بالوكالة في المواعيد
المحددة.
%

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

إطالقا

5

25

22

2

6

6.6

21.1

12.3

11.2

3.1

26

25

16

2

2

21.6

52.1

12.2

2.2

2.2

26

12

23

6

2

26.2

22.2

16.5

3.1

2.1

26

22

11

1

6

22.1

11.2

16.5

1.2

-

2

21

11

5

5

26.2

56.6

16.5

6.6

6.6
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الوسط االنحراف
الحسابي المعياري

2.23

2.62

2.22

2.23

2.52

2.626

6.221

6.223

6.262

6.232

القرار

متوسط

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس
تعطييي الوكاليية عناييية ت
خاصيية لكييل مسييتهلك
سياحي.
22.2 %
25

26
21

تهيييتم الوكالييية بتقيييييم ت
األداء لرفييع مسييتوى
26.2 %
الخدمات المقدمة.
26

يسييييييييياهم موظيييييييييف ت
الوكالييية فيييي صيييناعة
السييياحة إضييافة إلييى
12.2
المهام المكلف بها.
%
21
تقدم الوكالة عيالوات ت 22
فييييي حاليييية مسيييياهمة
الموظف فيي صيناعة 25.3 %
السياحة.
16

21

22

52

22

2

6

62.2

25.3

2.2

-

23

16

26

6

16.5

12.2

21.6

3.1

13

16

22

1

21.5

12.2

26.2

1.2

22

11

5

21

23.2

16.5

6.6

2.66

2.52

2.22

2.122

2.265

2.121

مرتفع

مرتفع

متوسط

22.5

نتيجييييييييية المحيييييييييور
الخامس
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

يوضح تي و

2.22

6.312

مرتفع

2.63

6.262

مرتفع

ام  57أو تيفع ة 33ن وتيتت ت ص عل أو تيوكنيرب تيتلرك يع فرب

عييعررب واررنيلب باهييررب تعر يم تيخ يررب و
كن رررا فرررت تيي تبرررب تألويررر  ،بيتو ررر

ررو تيتعنير يضررينو والء ي ررتهلكيهن تي ررين ييو
رررنبت 9062ن وت ررر ت

يعيرررن

.04.3ن

وبي ررتوي ي تفر  ،وييكررو تف رري ذيررك برراو تيوكررنالا تي ررين يب يهررن يع فررب عييعررب باهييررب
تع يم تيخ ينا بنأل لو تي ي وتيذ يو خ يه ت ت ي تيي نفيب عل تبنم هرن تييعترن يو
ي إيكن يب ذ

تبنمو ي تيليو فت تيي تعب وهو ار

ضر و

تت لبره بيعرب تيعير

بهن.
كيررن ررنءا فررت تيي تبررب تيثن يررب تيفع ر ة 32ن وتيتررت ت ر ص عل ر أو تيوكنيررب تض ر
يينيح تيي تهلكيو تي رين ييو فرت يع يرب تهتينيرنا تييرويفيو ،بيتو ر
يعين

وت

ت

خ

تلبيب ن ينتهم وت عيق ييني هم وهت أوي تهتينينا تييوير

رنبت 3043ن

.0432ن وبي توي ي تف  ،وهذت يع ت باو تيوكنالا تهتم بتبنم هن يرو

تأل ن ت يو و تء ذيك هو ك

ضنهم وضينو والمهم.
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فت تيي تبب تي ن ب نءا تيفع ة 97ن تيتت ت ص علر أو يوير
فت ي نعب تي ين ب إضرنفب إير تييهرنم تييكلر
يعين

بهرن ،بيتو ر

606.5ن وبي توي ي تفر  ،يع رت ذيرك أو تييروت

تيوكنيرب ي رنهم

رنبت 3054ن وت ر ت
تيبار يب تييويفرب بنيوكرنالا

تي ين يب غم ت نهلهرن ير و هن تأل ن رت فرت تيعيليرب تي رين يب إال أ هرن ت رنهم ب
باخ ي فت ي نعب تي ين ب يو خ

يعرب أو

ين تعوم به يو تع يم يلخ ينا وتلبيب يل ن نا.

كيررن ررنءا فررت تيي تبررب تيثني ررب تيفع ر ة 93ن وتيتررت ت ر ص عل ر أو تيوكنيررب تعرر م
ع وتا فت نيرب ي رنهيب تييوير
اييب تييتو
تييوت

تي

نبت ت نو

فرت ير نعب تي رين ب ،بي رتوي يتو ر

3039ن وبن

ت

60797ن ،وي

يعين

ير كن را
هذت علر أو

تيبا يب تييويفب بنيوكنالا تي ين يب غم ي نهيتهن فرت ير نعب تي رين ب إضرنفب
تميررن عل ر تيع ر وتا وهررو يررن يعكررس ضررع

إير تييهررنم تييكلفررب بهررن إال أ هررن ال ت ي ر

تيخر ينا تييع يررب بنيوكررنالا ي ر تي ت ررب ،وتاتيررن

و تييوير

علر تلبيررب غبررنا

تيي تهلكيو تي ين ييو.
عل ر تيعيرروم ي
وأ لو
ين يف
تيه

رري أو تييتو ر تي

تيخ يب تي ين يب نء بي توي ي تف

ررنبت ي يي ر فع ر تا ي ررو ت تفررني ي ررتوي
3012ن وت

ت

يعين

.04.4ن وهرو

عت تيوكرنالا تي رين يب ي فر وت روي ي رتوي وأ رلو تعر يم تيخر ينا ،وهرو
تيذ تيبو إييه يي تيوكرنالا بغيرب ك ر

ضرن تيي رتهلكيو تي رين ييو وتيتييرت

فت تيي ن تيخ ينتت ييوت هب تيي نف ب فت تيي ن تي ين ت.
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املطلب الثاني :اختبار منوذج وفرضيات الدراسة
يت لي ر تيبين ررنا إ يررنمين بن ررتخ تم أ ررلو تال ر ت تيخ ررت تييتع ر  ،ي ر أوال
إ

تء تختبن تيتوتي تي بيعت وت ي يتغي تا تي ت ب يو أ ر ت ير وتختبرن

يروذأ

تي ت ب.

أوال :اختبار التوويع الطبيعي للبيانات
يلت عررررق يررررو أو تيبين ررررنا تترررروتي توتيعررررن بيعيررررن ،تررررم تالعتيررررن علرررر تختبررررن
كويي

تيهي ت ال تخ تم أ لو تال

و  -ي و

ت بنعتبرن

فررت تختبررن تيف ضررينا ،عل ر أ ررنس أو تيتوتي ر تي بيعررت هررو ا ر

أ ر تأل رنيي

تييعلييرب

فررت هررذت تي رروي يررو

تالختبررن تا .يتضررح يررو تررنمو تي ر و تييرروتيت أو ي ررتوي تي اليررب يكر ي ررو أكبر يررو
عل ر أو تيبين ررنا تترروتي توتيعررن بيعيررن وبنيتررنيت إيكن يررب ت ررتخ تم

 .0.5وهررو يررن ي ر
تالختبن تا تييعلييب.

جدول رقم  :52اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات متغريات الدراسة )(K-S
المحاور
الحصول على الموارد البشرية
تدريب الموارد البشرية
تحفيز وصيانة الموارد البشرية
مدى تميز ووضوح الخدمة السياحية
ارتفاع مستوى وأسلوب الخدمة السياحية

قيمة اختبارK-S
2.222
6.362
2.662
2.663
2.125

قيمة مستوى المعنوية
6.232
6.523
6.162
6.161
6.625

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

ثانيا ،حتديد متغريات الدراسة:
يع تم ت ي يتغي تا تي ت رب تيترت ي ترو عليهرن تي يروذأ رنبعن ،وبعر
ت يي ر تيبين ررنا تييتعلعررب بك ر يتغي ر  ،ييكررو تي يررت يهررذ تييتغي ر تا بررني يوت
تيتنييب:
 المتغير التابع :وتييتيث فت ي نعب تي ين ب و يت .Y
 المتغيرات المستقلة :وتييتيثلب فت:
 تي يو عل تييوت -ت ي تييوت

تيبا يب ،و يت .X1

تيبا يب ،و يت .X2
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تيبا يب ،و يت .X3

 -ت فيت ويين ب تييوت

وبت يرر تييتغيرر تيتررنب وتييتغيرر تا تييف رر ة ييكررو تيتعبيرر عيررن رربق بنييرريغب
تي ينضيب تيتنييبY=f(x1, x2, x3) :
وعليرره ييكررو ت ي ر تييرريغب تي ينضرريب تيي ن رربب يتع ر ي تي يرروذأ بنالعتيررن عل ر
أ لو تال

ت تييتع  وتييتيثلب فت تياك تيخ ت عل تي و تيتنيت:
Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + EI

ي :
 :YIتييتغي تيتنب ؛
 :XIتييتغي تا تيي تعلب؛
 :B0اييب تييتغي تيتنب فت نيب ي نوتة يي تييتغي تا تيي تعلب يليف ؛
 :BIيعني ا تال ر ت تيخ رت تيترت تع رت يعيرنس يتراثي كر يتغير ي رتع علر
تييتغي تيتنب ي ثبنا بنات تيعوتي تألخ ي.
 :EIع ي تيخ ا تييتيث فت تاثي بنات تييتغي تا غي تييو و ة فت تي يوذأ.

ثالثا ،اختبار فرضيات الدراسة:
بع تيتاك يو إيكن يب ت بيق تالختبن تا تييعلييب وأ رلو تال ر ت تيخ رت ،ريتم
تختبن تيف ضينا تيف عيب أوال ،ثم تإل نبرب علر تيف ضريب تي مي ريب وهرذت بعر تيتاكر يرو
يع ويب تي يوذأ كك .
يع تيا يينغب يعن يب تي يوذأ عل تياك تيتنيت:
Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + EI
وبع إ

تء تختبن تييع ويب تي تميب يل يوذأ

تختبن  tييتغير تا تي يروذأ علر

أو ك يو تييتغي يو تيي تعليو يهين اليب إ ينميب أ أو ي توي تييع ويرب كرنو أار يرو
 ،.0.5أيررن تييتغي ر تيي ررتع  X1فكررنو ي ررتوي تييع ويررب بعييررب  .0.16وه رو أكب ر يررو
ي توي تييع ويب تيي

فرت تي ت رب ،وهرو تألير تيرذ يت لر ت رتبعن هرذت تييتغير يرو

 تم االعتماد على أسلوب االنحدار المتعدد لوجود أكثر من متغير مستقل مع افترا
المستجوبين.
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تي يوذأ يع م توف ا

تييع ويب فيه ،وبنيتنيت تم تعتين تي يوذأ تييكروو يرو تييتغير يو

تيي تعليو  X2و X3عل تياك تيتنيت:
Y= B0 + B2X2 + B3X3 + EI
وبع تختبن هذت تي يوذأ يو تي ن يب تإل ينميب ،تم تيتاك يو ير

يته يلت برؤ بعريم

تييتغي تيتنب ت ت ن ت إير اييرب تييع ويرب تيترت كن را ي رنويب يليرف واييرب  Fتيترت كن را
تيرررب إ يرررنمين 1650399ن ،وعليررره ررريتم تختبرررن تيف ضررريتيو تيفررر عيتيو ثرررم تيف ضررريب
تي مي يب تعتين ت عليه.
وعل ر أ ررنس أو ي ر نعب تي ررين ب ت تكررت عل ر بع ر يو أ ن رريو وهيررن ي ر ي تييررت
ووضوك تيخ يرب تي رين يب وأيضرن ت تفرني ي رتوي وأ رلو تيخ يرب تي رين يب ،فرإو ارك
تييعن يب  Yيكوو بنيييغب تيتنييب:

Y1= B0 + B2X2 + B3X3 + EI
Y2= B0 + B2X2 + B3X3 + EI
ي :
 :Y1تييتغي تيتنب تألو وتييتيث فت ي ي تييت ووضوك تيخ يب تي ين يب؛
 :Y2تييتغي تيتنب تيثن ت وتييتيث فت ت تفني ي توي وأ لو تيخ يب تي ين يب.
 .2اختبار الفرضية الفرعية األوىل:
تر ص تيف ضرريب تيف عيررب تألوير علر أ رره :تو ر ع اررب ذتا اليررب إ يررنميب ع ر
ي ررتوي يع ويررب  %5برريو ت بيعررنا تييرروت
ويررين ب تييرروت

تيبا ر يب ت ر ي تييرروت

تيبا ر يب وت فيررت

تيبا ر يبن وي ر ي تييررت ووضرروك تيخ يررب تي ررين يب بنيوكررنالا تي ررين يب

يواليب بنت ب .يتم تختبن هذ تيف ضيب بن تخ تم أ لو تال
تاثي ت بيعنا تييوت

ت تيخ ت تييتعر ييع فرب

تيبا يب فت ي ي تييرت ووضروك تيخ يرب تي رين يب ،وبنيترنيت ييكرو

يينغب هذ تيف ضيب عل تياك تيتنيت:
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ع اب ذتا اليب إ ينميب ع ر ي رتوي يع ويرب  %5بريو ت بيعرنا تييروت

تيبا يب وي ي تييت ووضوك تيخ يب تي ين يب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.
 :H1تو ر ع اررب ذتا اليررب إ يررنميب ع ر ي ررتوي يع ويررب  %5برريو ت بيعررنا تييرروت
تيبا يب وي ي تييت ووضوك تيخ يب تي ين يب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.
يعرر كن ررا أهررم تررنمو ت ليرر تال رر ت تيخ ررت تييتعرر برريو تييتغيرر يو تيي ررتعليو
ي ي تييت ووضوك تيخ يب تي ين يبن يتضي ب فت تي و تيتنيت:

وتييتغي تيتنب

جدول رقم  :52نتائج حتليل االحندار الختبار الفرضية الفرعية األوىل
معامل االرتباط r

معامل التحديد6.256 R2

6.232

المتغير التابع :مدى تميز ووضوح الخدمة السياحية
المتغير

معامالت غير موحدة
الخطأ المعياري
A
6.623
6.226

الثابت

معامالت موحدة

β

تدريب الموارد
البشرية
6.663
6.632
تحفيز وصيانة
الموارد البشرية
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss
6.522

يتضح يو تي و

قيمة t

المعنوية

6.652

ام  59أو يعن يب تال

6.562
6.563

22.136

6.666

26.661

6.666

26.623

6.666

ت تييتع  Y1هت عل تياك :
Y1= 0.416 + 0.538X2 + 0.079X3

وأو يعني تال تبرن بريو تييتغير تيترنب  Y1وتييتغير يو تيي رتعليو ار بلر .0423
عل و و ع اب يو بب واويب بيو تييتغي تا ،كين تاري اييرب  Fإير أ هرن تيرب

يين ي

إ ينمين .314037.
كين تبيو تي تنمو تييت ي عليهن فت تي ر و أو تيعر ة تيتف ري يب ي يروذأ تال ر ت
وتييتيثلررب فررت يعني ر تيت ي ر تييتع ر ا ر بلغررا  ،.0451أ
و X3يف

تو  %4501يو تيتغي تا تيتت ت

أو تييتغي ر يو تيي ررتعليو X2

فت تييتغي تيتنب  ،Y1وتيبنات ي

إي

عوتي غي ي و ب فت تي يوذأ .فت يو بلغا اييب يعني تييي يك يتغي ي رتع أ
يعني تال

ت يك ي هين  .0533و .0.24عل تيتوتيت يين ياي يلع ارب تإلي نبيرب بريو

تييتغي يو تيي تعليو وتييتغير تيترنب إ يرنمين ،وار يهر ي رتوي تييع ويرب  .0...وهرو
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أا يو  .0.5ين ي

عل يع ويب يعليب تييي  ،أيرن بني ربب ييعليرب تيتعرن

تيثنبران فعر

بلغا  .0961بي توي يع ويب  .0...وهت أا يرو  .0.5يرن ياري إير يع ويرب تييعليرب
إ ينمين ،وبذيك فإو يهو يع ويب يعليتت تال

ت ياي إي أهييب هذيو تييتغي يو فرت

تف ي تيتبني نا فت تييتغي تيتنب .
يتضح أيضن ،أو اييب  βتييعنبلرب ييتغير تيت فيرت وتييرين ب هرت أفضر يرو اييرب β
تييعنبلب ييتغي تيت ي  ،وبنيتنيت فإو تييتغي  X3أكث أهييب فت تيتاثي فت تييتغي تيتنب
يو تييتغي  ،X2كين ت

عل ذيك اييب .6.0192 t

بنيتنيت فإو ين بق يو تيت لي ي تنمو تالختبن تيتت يع ضهن تي و تي رنبق يرؤ
إي ابو تيف ضيب تيف عيب تألوي تيتت ت ص عل أ ه:
تو رر ع اررب ذتا اليررب إ يررنميب ع رر ي ررتوي يع ويررب  %5برريو ت بيعررنا تييرروت
تيبا يب وي ي تييت ووضوك تيخ يب تي ين يب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.

 .1اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
ت ر ص تيف ضرريب تيف عيررب تيثن يررب عل ر أ رره :تو ر ع اررب ذتا اليررب إ يررنميب ع ر
ي ررتوي يع ويررب  %5برريو ت بيعررنا تييرروت

تيبا ر يب وت تفررني ي ررتوي وأ ررلو تيخ يررب

تي ين يب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت رب .و ريتم تختبرن هرذ تيف ضريب بن رتخ تم أ رلو
تال

ت تيخ ت تييتع ييع فب تاثي ت بيعنا تييوت

تيبار يب فرت ير ي تييرت ووضروك

تيخ يب تي ين يب ،وبنيتنيت ييكو يينغب هذ تيف ضيب عل تياك تيتنيت:
 :H0ال تو

ع اب ذتا اليب إ ينميب ع ر ي رتوي يع ويرب  %5بريو ت بيعرنا تييروت

تيبا يب وت تفني ي توي وأ لو تيخ يب تي ين يب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.
 :H1تو ر ع اررب ذتا اليررب إ يررنميب ع ر ي ررتوي يع ويررب  %5برريو ت بيعررنا تييرروت
تيبا يب وت تفني ي توي وأ لو تيخ يب تي ين يب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.
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يبرريو تي رر و تيتررنيت أهررم تررنمو ت ليرر تال رر ت تيخ ررت تييتعرر برريو تييتغيرر يو
تيي تعليو ،وتييتغي تيتنب

ت تفني ي توي وأ لو تيخ يب تي ين يبن:

جدول رقم  :55نتائج حتليل االحندار الختبار الفرضية الفرعية الثانية
معامل التحديد6.266 R2

معامل االرتباط 6.222 r

المتغير التابع :ارتفاع مستوى وأسلوب الخدمة السياحية
المتغير
الثابت

معامالت غير موحدة
الخطأ المعياري
A
6.612
6.226

معامالت موحدة

β

تدريب الموارد
البشرية
6.622
6.632
تحفيز وصيانة
الموارد البشرية
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss
6.221

يبيو تي و

6.261

ام  55أو يعن يب تال

قيمة t

المعنوية

6.326

6.666

6.223

2.632

6.666

6.622

5.221

6.666

ت تييتع  Y2يو تياك :
Y2= 0.226 + 0.221X2 + 0.072X3

وأو يعني تال تبرن بريو تييتغير تيترنب  Y2وتييتغير يو تيي رتعليو ار بلر .0494
عل و و ع اب يو بب واويب بيو تييتغي تا ،كين تاري اييرب  Fإير أ هرن تيرب

يين ي

إ ينمين .3160314
توضح تي تنمو تييت ير عليهرن فرت تي ر و أو تيعر ة تيتف ري يب ي يروذأ تال ر ت
وتييتيثلررب فررت يعني ر تيت ي ر تييتع ر ا ر بلغررا  ،.04..أ
و X3يف

تو  %4.يو تيتغي تا تيتت ت

أو تييتغي ر يو تيي ررتعليو X2

فت تييتغير تيترنب  ،Y2وتيبرنات ي

ر إير

عوتي أخ ي غي ي و ب فرت تي يروذأ .فرت ريو بلغرا اييرب يعنير تييير يكر يتغير
ي تع أ يعنير تال ر ت يكر ي هيرن  .0367و .0.29علر تيتروتيت ييرن ياري يلع ارب
تإلي نبيب بيو تييتغي يو تيي رتعليو وتييتغير تيترنب إ يرنمين ،وار يهر ي رتوي تييع ويرب
 .0...وهو أا يو  .0.5ين ي

عل يع ويب يعليب تييي  ،أيرن بني ربب ييعليرب تيتعرن

فكن ا اييتهن  .069.بي توي يع ويب  .0...وهرت أار يرو  .0.5يرن ياري إير يع ويرب
تييعليررب إ يررنمين ،وبررذيك فررإو يهررو يع ويررب يعليتررت تال ر ت يارري إي ر أهييررب هررذيو
تييتغي يو فت تف ي تيتبني نا فت تييتغي تيتنب .
- 211 -

دراسة ميدانية بوكاالت السياحة لوالية باتنة

الفصل السادس

يتضح أيضن ،أو اييب  βتييعنبلب ييتغير تيت فيرت وتييرين ب  .0163هرت أفضر يرو
اييب  βتييعنبلب ييتغي تيت ي  ،.0392وبنيترنيت فرإو تييتغير  X3أكثر أهييرب فرت تيتراثي
فت تييتغي تيتنب يو تييتغي  ،X2كين ت

عل ذيك اييب .5.432 t

بنيتنيت فإو ين بق يو تيت لي ي تنمو تالختبن تيتت يع ضهن تي و تي رنبق يرؤ
إي ابو تيف ضيب تيف عيب تيثن يب تيتت ت ص عل أ ه:
تو رر ع اررب ذتا اليررب إ يررنميب ع رر ي ررتوي يع ويررب  %5برريو ت بيعررنا تييرروت
تيبا يب وت تفني ي توي وأ لو تيخ يب تي ين يب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.

 .2اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة:
ت ص تيف ضيب تي مي ريب علر أ ره :تو ر ع ارب ذتا اليرب إ يرنميب ع ر ي رتوي
يع ويب  %5بيو ت بيعنا تييوت

تيبار يب وير نعب تي رين ب بنيوكرنالا تي رين يب يواليرب

بنت ب.
وياي ابو تيف ضيتيو تيف عيتيو إي ابرو تيف ضريب تي مي ريب يل ت رب ،ويتعتيرت
هذت تيعبو تم تختبن هذ تيف ضيب وتيتت ت نويا تيع اب وتيتاثي بيو تييتغي يو تيي رتعليو
ت ر ي تييرروت

تيبا ر يب ،ت فيررت ويررين ب تييرروت

تيبا ر يبن وتييتغي ر تيتررنب

ي ر نعب

تي ررين بن ،وبنيتررنيت يبعر تختبررن تال ر ت تييتعر هررو تيي ن ر يلف ضرريب ،وييكررو كتنبررب
تيف ضيب عل تياك تيتنيت:
 :H0ال تو

ع اب ذتا اليب إ ينميب ع ر ي رتوي يع ويرب  %5بريو ت بيعرنا تييروت

تيبا يب وي نعب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.
 :H1تو ر ع اررب ذتا اليررب إ يررنميب ع ر ي ررتوي يع ويررب  %5برريو ت بيعررنا تييرروت
تيبا يب وي نعب تي ين ب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.
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وتي ر و تييرروتيت يبرريو أهررم تررنمو ت لير تال ر ت تيخ ررت تييتع ر برريو تييتغي ر يو
تيي تعليو ،وتييتغي تيتنب

ي نعب تي ين بن:

جدول رقم  :56نتائج حتليل االحندار الختبار الفرضية الرئيسية
معامل االرتباط r

معامل التحديد6.212 R2

6.262

المتغير التابع :صناعة السياحة
المتغير

معامالت غير موحدة
الخطأ المعياري
A
6.612
6.132
6.636
6.215

معامالت موحدة

β

الثابت
تدريب الموارد
البشرية
6.626
6.636
تحفيز وصيانة
الموارد البشرية
المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامي .spss

يتضح يو تي و

ام  51أو يعن يب تال

قيمة t

المعنوية

6.215

2.622
6.226

6.666
6.666

6.566

2.626

6.666

ت  Yتييتع هت يو تياك :
Y= 0.132 + 0.215X2 + 0.076X3

وأو يعني تال تبن بيو تييتغي تيتنب  Yوتييتغي يو تيي تعليو ا بل  .0413ييرن
ير

علر و ررو ع اررب يو بررب واويررب برريو تييتغير تا ،كيررن تارري اييررب  Fإير أ هررن تيررب

إ ينمين .1650399
كين تبيو تي تنمو تييت ي عليهن فت تي ر و أو تيعر ة تيتف ري يب ي يروذأ تال ر ت
وتييتيثلررب فررت يعنير تيت ير تييتعر ار بلغررا  ،.0473أ أو تييتغير يو تيي ررتعليو X2
و X3يف

تو  %4703يو تيتغي تا تيتت ت

فت تييتغي تيتنب  ،Yوتيبنات ي

إير

عوتي أخ ي غي ي و ب فرت تي يروذأ .فرت ريو بلغرا اييرب يعنير تييير يكر يتغير
ي تع أ يعنير تال ر ت يكر ي هيرن  .0975و .0.21علر تيتروتيت ييرن ياري يلع ارب
تإلي نبيب بيو تييتغي يو تيي رتعليو وتييتغير تيترنب إ يرنمين ،وار يهر ي رتوي تييع ويرب
 .0...وهو أا يو  .0.5ين ي

عل يع ويب يعليب تييي  ،أيرن بني ربب ييعليرب تيتعرن

تيثنبرران فعر بلغررا  .0723بي ررتوي يع ويررب  .0...وهررت أار يررو  .0.5يررن يارري إير
يع ويرب تييعليررب إ يررنمين ،وبررذيك فررإو يهررو يع ويررب يعليتررت تال ر ت يارري إير أهييررب
هذيو تييتغي يو فت تف ي تيتبني نا فت تييتغي تيتنب .
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يتضح أيضن ،أو اييب  βتييعنبلب ييتغير تيت فيرت وتييرين ب  .051.هرت أفضر يرو
اييب  βتييعنبلب ييتغي تيت ي  ،.0975وبنيتنيت فإو تييتغير  X3أكثر أهييرب فرت تيتراثي
فت تييتغي تيتنب يو تييتغي  ،X2كين ت

عل ذيك اييب .30.9. t

بنيتنيت فإو ين بق يو تيت لي ي تنمو تالختبن تيتت يع ضهن تي و تي رنبق يرؤ
إي ابو تيف ضيب تي مي يب وتيتت ت ص عل أ ه:
تو رر ع اررب ذتا اليررب إ يررنميب ع رر ي ررتوي يع ويررب  %5برريو ت بيعررنا تييرروت
تيبا يب وي نعب تي ين ب بنيوكنالا تي ين يب يواليب بنت ب.
_
R2
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خالصة:
ي ت تو يو تي ت ب تييي ت يرب ييوضروي و تييروت
بنيوكررنالا تي ررين يب يواليررب بنت ررب ،أو ت بيعررنا تييرروت

تيبار يب فرت ير نعب تي رين ب
تيبارر يب تلعرر

و ت يهيررن فررت

ي نعب تي ين ب بهذ تيوكنالا ،ويع تم تيتوي يل تنمو تيتنييب:
تم تختين يتغي يو ي تعليو يف

تو  %4703يو تيتغي تا تيتت ت

أ علر تييتغير

تيتنب  ،وأو تي يوذأ تييعتي فرت تي ت رب ذو اليرب إ يرنميب ع ر ي رتوي ثعرب  %45كيرن
ع ه تختبن .F

كا

تاي تي تنمو تييت ي عليهن كذيك إي ت تبعن يتغي وت
عو يوذأ تي ت ب وهو تي يو عل تييوت

يو تييتغي تا تيي تعلب

تيبا يب ،ير أو تختبرن  tيهرذت تييتغير

عو ع م و و اليرب إ يرنميب يره فرت تف ري تييتغير تيترنب ع ر ي رتوي ثعرب ،%45
وهررو يررن ي ر

علر أو هررذت تييتغير يرريس يرره و فررت تف رري ي ر نعب تي ررين ب بنيوكررنالا

تي ررين يب ي رر تي ت ررب .أيررن تييتغيرر يو تيي ررتعليو تيلررذيو كاررفا تررنمو تي ت ررب علرر
ي ررنهيتهين فررت تف رري تييتغي ر تيتررنب  ،فهيررن ت ر ي تييرروت
تييوت

تيبا يب ،إذ يعتب تيت ي بني بب يليوت

ي كليرن تيرا هرذ تيعيليرب برني
تيخ ينا تي ين يب ويختل

تيبا ر يب وت فيررت ويررين ب

تيبا يب آييب تعي علر ت

ريو أ تمهرن

ق تي يثرب ير ي تعرنة تيي رت تا تي ن ثرب فرت ي رن

ت تين نا ويت لبنا تيي تهلكيو تي ين ييو ،ت عكس ذيك عل

ت و ي نعب تي ين ب ،وهو ين ي

عل و و ع اب اويرب بريو هرذيو تييتغير يو ،تألير

تيذ ي ت عت ض و ة تعتين أ س علييب وب تيو يوضوعيب فت عيليرب تيتر ي تهر
إي ت

يو وتييت ي نعب تي ين ب.
ي ت تو أيضن أو يعيليب ت فيت ويين ب تييوت

ي ر نعب تي ررين ب ي ر

تيبا يب تألث تألكب وتيوتضح علر

يررا تررنمو تي ت ررب عل ر أ رره كليررن كررنو يررنم تيت فيررت وتييررين ب

تيي بق فعن و ن ح كلين أ ي ذيك إي ت

يو وتييت تيخ ينا تي رين يب تييع يرب وبنيترنيت

ت وي ي نعب تي ين ب.
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يين بق ،يتضح أو يتغي ت ي تييوت
تيبا يب وبتوف تيت يق تيي ن
تيوكنالا تي ين يب ي

تيبا يب ويتغي ت فيت ويرين ب تييروت

بي هين يعي و بفعنييب أكب يت وي ير نعب تي رين ب فرت

تي ت ب.
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خـاتـمـــة

خامتة
لقد تبين من خالل دراسة موضوع دور الموارد البشرية في صناعة السياحة في
الجزائر ،أن تطبيقات الموارد البشرية في المجال السياحي تحتل مكانة هامة وهي التي
تجعل من هذه األخيرة مصدرا أساسيا للتميز والريادة .كما أن التغيرات التي تعرفها
الوكاالت السياحية كشفت عن متغيرات تسييرية هامة مست مختلف المستويات ،خاصة
تلك المتعلقة بالمورد البشري الذي يعد الركيزة األساسية فيها .كما تم التعرف على واقع
الموضوع وضرورته في الوكاالت السياحية محل الدراسة الميدانية التي تم القيام بها
لغرض إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي ،وهذا بهدف اإلجابة على األسئلة
المطروحة في إشكالية الدراسة .لقد كان االختيار لوكاالت السياحة لوالية باتنة باعتبارها
إحدى أهم الفاعلين السياحيين في القطاع ،كما أن طبيعة نشاطها يركز على أهم عنصر
في العملية السياحية وهو المورد البشري.
تحاول الوكاالت السياحية بالوالية جاهدة الحتالل مكانة تسم لها باالستمرار
والمنافسة داخل السوق السياحية المحلية على األقل ،وذلك اعتمادا على قدراتها وكفاءاتها
البشرية بإتباع أساليب تتماشى والمستجدات السريعة في المجال السياحي وذلك من خالل
التحكم في تطبيقات الموارد البشرية التي تمكنها من تطوير صناعة السياحة بتوفير
وتسخير كل اإلمكانيات لتحقيق ذلك.
وانطالقا من هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
 .1نتائج اختبار الفرضيات:
فيما يخص الفرضيات التي تمت صياغتها سابقا ،تم استخالص النتائج التالية:
 اتض أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  %5بين عميلةالحصول على الموارد البشرية وصناعة السياحة ،لعدم معنوية المعامل  B1عند مستوى
معنوية  ،%5بمعنى أن هذا المعامل ال يمثل العالقة بين صناعة السياحة والحصول على
الموارد البشرية أحسن تمثيل.
 اتض أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  %5بين عميلتيتدريب وتحفيز وصيانة الموارد البشرية ومدى تميز ووضوح الخدمة السياحية ،ألن
مستوى الداللة كان مساويا للصفر وهو أقل من  ،%5إضافة إلى أن قيمة  tالمحسوبة
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خامتة
كانت أكبر من قيمة  tالجدولية ،مما استلزم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية
البديلة التي تؤكد بأن المعاملين  B2و B3يمثالن العالقة بين  Y1و X2و X3على الترتيب
أحسن تمثيل.
 تبين أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  %5بين عميلتي تدريبوتحفيز وصيانة الموارد البشرية وارتفاع مستوى وأسلوب الخدمة السياحية ،ألن قيمة t
المحسوبة كانت أكبر من قيمة  tالجدولية ،إضافة إلى أن مستوى الداللة كان مساويا
للصفر وهو أقل من  ،%5مما استلزم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة
التي تؤكد بأن المعاملين  B2و B3يمثالن العالقة بين  Y2و X2و X3على الترتيب أحسن
تمثيل.
 فيما يتعلق بالفرضية الرئيسية والتي تمثل في نفس الوقت إجابة عن إشكالية الدراسةفقد تم التأكد من صحتها بصحة الفرضيتين الفرعيتين السابقتين ،ولقد أثبتت الدراسة أن
هناك عالقة أثر تبادلية بين كل من تطبيقات الموارد البشرية وصناعة السياحة ،وهذا من
خالل قيمة  Fالتي كانت معنوية عند مستوى ثقة  ،%55وتفسير ذلك أن صناعة السياحة
تعتمد بدرجة كبيرة على تطبيقات الموارد البشرية وال يمكن الوصول إلى التميز في
الخدمة السياحة إال إذا تمت العملية بتناسق بين الجانبين.
 .2النتائج العامة للدراسة:
لقد سم عرض الجانب التطبيقي للدراسة والذي تم إجراؤه بالوكاالت السياحية
لوالية باتنة باستخالص النتائج التالية:
 توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين عملية تدريب الموارد البشرية وصناعةالسياحة وهو مؤشر إيجابي للدراسة ،حيث يعتبر التدريب خيار استراتيجي إلعداد موارد
بشرية قادرة على تلبية متطلبات المستهلكين السياحيين ومواكبة التطورات والتغيرات
السريعة الحادثة في مجال صناعة السياحة الرتباطه الحيوي بمستوى الخدمات السياحية
المقدمة وسمعة الوكالة السياحية.
 باستثناء عدد قليل من الوكاالت السياحية ،مازال التوجه اإلداري نحو الموارد البشريةبأغلب الوكاالت السياحية منقوص ،وأن وعيها بالقيمة الحقيقية للمورد البشري وعيا
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خامتة
اسميا فقط ،وهو ما يظهر بوضوح في اعترافها بأن المورد البشري أهم مواردهم ،وأنه
السبب الرئيسي في نجاحها وتحقيق األرباح واكتساب ثقة العمالء ،ولكن رغم ذلك ال
تستخدم مصطل الموارد البشرية إداريا ،فالمصطل يعكس حتما المفهوم المعمول به.
 تعتمد الوكاالت السياحية على تدريب مواردها البشرية دون اللجوء إلى مؤسساتأخرى باالعتماد على الكفاءات المتواجدة بها ،وهو ما يسم بتقليص التكاليف وتأقلم
المورد البشري الموظف مع طبيعة الوظيفة بسرعة.
 توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين عملية تحفيز وصيانة الموارد البشريةوصناعة السياحة ،حيث تبين أن عملية تحفيز وصيانة الموارد البشرية لها األثر الكبير
والفاعل على صناعة السياحة وذلك من خالل وضع نظام مكافآت فعال ،وأيضا ترقية
الموظفين واالعت راف بجهودهم في تأدية مهامهم ،كما تهتم الوكاالت بصيانة مواردها
البشرية باعتباره عامل أساسي في التحفيز مما يسم بزيادة والئهم لعملهم.
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحصول على الموارد البشرية وصناعةالسياحة ،ويرجع هذا أساسا إلى عملية التوظيف التي تقوم بالدرجة األولى على العالقات
الشخصية غالبا وعلى التوظيف العشوائي أحيانا ،حيث أن  1/3الوكاالت تسير من
طرف شخص واحد وهو صاحب الوكالة ،كما أن الموظفين في الوكاالت هم من العائلة
الواحدة ،ويعتبر هذا كنقطة سلبية تحتسب على تطبيقات الموارد البشرية في الوكاالت
السياحية محل الدراسة الميدانية ،إذ يعتبر الحصول على الموارد البشرية أهم خطوة في
عملية التحاق هذا المورد بمنصبه ألن االختيار السليم سيؤدي حتما إلى بلوغ األهداف
بأقل التكاليف.
 بالرغم من أن المورد البشري هو الفاعل األساسي والمميز في صناعة السياحة إال أنهذا الدور ينحصر فقط في تأدية األعمال الروتينية في الوكالة (الحجز ،التذاكر،
التأشيرات) ،وذلك القتناع أغلبية الموظفين بأن ضعف صناعة السياحة يرجع لسبب
رئيسي وهو عدم توفر الوعي السياحي لدى المجتمع وليس لسبب آخر.
 ال تلعب غالبية الوكاالت السياحية محل الدراسة الميدانية دورا بارزا في تنشيط الحركةالسياحية في والية باتنة ،في الواقع تقريبا  %59من هذه الوكاالت يعد عبء على السوق
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السياحية الجزائرية ،نظرا ألن مجال العمل األساسي ألغلبها هو رحالت الحج والعمرة،
بينما العدد القليل من الوكاالت السياحية التي تعمل في السياحة الوافدة ال يمثل سوى
وكالء منفذين للخدمات األرضية داخل الوالية ،وذلك لشركات ومنظمي الرحالت
السياحية األجانب.
 نظرا للتغيرات العديدة التي طرأت على بيئة األعمال السياحية في العالم ،والمنافسةالسياحية الشديدة محليا وعالميا ،أصبحت الوكاالت السياحية مطالبة بأن تكون لها أهداف
وإستراتيجية واضحة ،وهو ما يتطلب دراسة عوامل البيئة الداخلية لها من مواردها
البشرية والمالية والتكنولوجية وشهرتها وخبرتها ،وعوامل بيئتها الخارجية ومنها موقفها
من المنافسين ،التغيرات في أسواق واتجاهات السفر والسياحة ،والقوانين والتشريعات
السياحية وغيرها.
 .9االقرتاحات:
تأسيسا على ما تم التوصل إليه من خالل الدراسة النظرية وعلى ضوء نتائج
الدراسة الميدانية ،يمكن تقديم بعض االقتراحات التي قد تساهم في تعزيز نقاط القوة
الموجودة والمساهمة في تقليص نقاط الضعف والقصور كالتالي:
 نشر الوعي ودعم ثقافة الوكاالت السياحية محل الدراسة الميدانية بالنظرة المتقدمةللعنصر البشري ،باألهمية المتزايدة إلدارة الموارد البشرية ،االتجاهات الحديثة في مجال
الموارد البشرية ،إضافة لألدوار المستحدثة إلدارة الموارد البشرية التي تساعد الوكاالت
على مواجهة المتغيرات التنافسية الحادة .كما يمكن أن يتحقق نشر الوعي بذلك عن
طريق عقد الندوات أو المؤتمرات التي تناقش موضوع دور الموارد البشرية في صناعة
السياحة والسفر بحضور خبراء محليين أو أجانب في مجال الموارد البشرية والمجال
السياحي لدعم هذه الندوات أو المؤتمرات بخبراتهم.
 تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية السياحية ،بحيثتشمل هذه البرامج التدريبية كافة األساليب العلمية لتطبيقات الموارد البشرية المختلفة بما
يزيد من انتماء الموظفين لوكاالتهم.
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 ضرورة نشر الوعي بقيمة وأهمية األبحاث والدراسات العلمية بين اإلداريين والعاملينبالوكاالت السياحية ،وبقدرة نتائج هذه الدراسات على تطوير أساليب عملهم ودعم
نجاحهم.
 ضرورة المتابعة المستمرة للمعلومات والبيانات والتقارير التي تصدر محليا وعالمياعن مجال إدارة الموارد البشرية السياحية في صناعة السياحة عامة .ومجال الوكاالت
السياحية بصفة خاصة.
 فيما يتعلق بعملية الحصول على الموارد البشرية ،هناك حاجة إلعادة النظر من طرفالوكاالت السياحية في االتصال المباشر بالمدارس والمعاهد المتخصصة في التعليم
والتكوين السياحي والتي من المفروض أن تخدم احتياجاتهم من العاملين من خالل
خريجيها.
 إعادة النظر في سياسات األجور الموضوعة حاليا بأغلب الوكاالت السياحية محلالدراسة الميدانية ،والعمل على إيجاد صيغة متوازنة تضمن أجور تشبع االحتياجات
المختلفة للموظفين ،وبما يحقق الحد األدنى لرضاهم وبما ال يمثل عبئا إضافيا على
الوكالة.
 توجيه مزيد من االهتمام بسياسات التحفيز بالوكاالت السياحية ،وذلك عن إدراكووعي كامل باألهمية المؤثرة للتحفيز بجميع أشكاله المادية والمعنوية والمزايا والخدمات
في رضاء الموظفين وزيادة انتمائهم وإقبالهم على العمل ،إضافة الستطالع آرائهم حول
هذه الحوافز ومراعاة تحري الوقت المناسب لتقديمها بجميع أنواعها.
 العمل على إيجاد سياسات واضحة للترقية بما يوفر فرص للتقدم الوظيفي ،وبالتاليحفز الموظفين معنويا لالستمرار مع وكاالتهم.
 ضرورة إعادة النظر في عملية التقييم الموجودة حاليا بأغلب الوكاالت السياحية ،فهناكضرورة لتبني مفهوم جديد لعملية التقييم ،يشمل معايير محددة وموضوعية لتقييم األداء،
إضافة لوضوح نتائج التقييم لجميع الموظفين ليتعرفوا على نقاط القوة والضعف في
أدائهم.
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 السعي الجاد نحو تفعيل دور الموارد البشرية لدعم قدرات الوكاالت السياحية بالواليةفي مواجهة التحديات التنافسية المختلفة عن طريق إتاحتها الفرصة لممارسة أدوارها
المستحدثة والتي يتمثل أهمها في القيام بدورها في االستفادة من التطورات التكنولوجية
في مختلف أعمالها.
 على الوكاالت السياحية االهتمام أكثر بتنشيط السياحة داخل الوالية ،والعمل علىالتعريف بمختلف اإلمكانات السياحية للوالية خصوصا مع استفادتها من مناطق التوسع
السياحي والتي ستمثل عامل جذب أساسي للسياح الجزائريين واألجانب ،وعدم اقتصار
دور الوكاالت عل خدمة السياحة المصدرة.
 ضرورة متابعة الوكاالت السياحية لمختلف المستجدات في مجال السياحة ،وتوفيرمختلف البيانات والمعلومات التي من شأنها أن تعمل على تحسين وتطوير الخدمات
السياحية المقدمة وبالتالي ضمان االستمرار والقدرة على المنافسة.
 .3آفاق الدراسة:
ما يمكن مالحظته من خالل هذه الدراسة هو أن موضوع صناعة السياحة
موضوع واسع ومتشعب وليس من السهل حصره ،حيث تناولت هذه الدراسة أحد
الفاعلين فقط في هذه الصناعة وهو المورد البشري بدراسة ميدانية في الوكاالت
السياحية ،لهذا يبقى مجال دراسة هذا الموضوع مفتوح أمام الجميع لمن أراد البحث فيه
أكثر أو تناوله من زاويا أخرى .وعليه يمكن اقتراح الموضوع التالي كآفاق للدراسة
لموضوعات بحوث مستقبلية.
دراسة الوضع الحالي للموارد البشرية في األجهزة السياحية الرسمية وكيفية تفعيل
دورها للنهوض بمستوى إمكانياتها البشرية ،مع ضرورة أن تهتم الدراسة بالمقارنة مع
مستوى األداء البشري باألجهزة المماثلة في الدول السياحية الناجحة.
دراسة مقارنة للوضع الحالي للتعليم السياحي للموارد البشرية في مؤسسات التعليم
في الجزائر والدول المجاورة.
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املـراجـــع

قائمة املراجع

املراجع باللغة العربية:
أوال :الكتب
 -1إبررهيم إسررعيل يلحد ررد إديهة يلتسررق يلس ر يح ديه يإللصرريه يلميع ر لينشرره
قيلتقز ع عكتبة يلعجعع يلميع لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0202
 -2أحعررد يلطرريمه لبررد يلررهح تسررق يلمرردعيس يلسر يح ة ديه يلقفرريل لرردن ي يلطبيلررة
قيلنشه يلطبمة يألقلى يإلسكنده ة .0200
 -3أحعررد يليررد ه قهشرريد يلسرريلد سرريقا يلعسررت يا ديه زمررهين لينشرره قيلتقز ررع
يألهدن .0991
 -4أحعد سر د عصرط،ى إديهة يلعرقيهد يلبشره ة وعنارقه يللرهن يلحريدر قيلمشره ن
يلديه يلجيعم ة يإلسكنده ة .0222
يإلديهة يلميعررة
 -5أحعررد لي ر سرري عين سرريقا يلعسررت يا وبرر ن يلناه ررة قيلتطب ر
ليطبيلة قيلنشه يلععيكة يلمهب ة يلسمقد ة .0222
 -3أحعررد ف عر عبرريد يلتسررق وعرردم عميصرره ديه يل رريزقهر لينشرره قيلتقز ررع
يألهدن يلطبمة يألقلى .0220
 -7أحعد عيمه إديهة يلعقيهد يلبشه ة يلديه يلجيعم ة يإلسكنده ة .2006
 -8أحعد عيمه يالمتبريهيس قيسرتمديع ي فر إديهة يلعرقيهد يلبشره ة يلرديه يلجيعم رة
يإلسكنده ة .0222
 -9أحعد عيمه يإلديهة ويلعبيد قيلع يهيس يلديه يلجيعم ة يإلسكنده ة .0222
 -11أحعد عيمه يلتنا يلدل يلميعر لتصرع يل يكر قيلععيهسريس يلتنا ع رة يلرديه
يلجيعم ة يإلسكنده ة .0221
 -11أحعررررد عرررريمه يلسرررريقا يلتنا عرررر وعرررردم بنرررريل يلع رررريهيس يلررررديه يلجيعم ررررة
يإلسكنده ة .0222
 -12أحعرررد عحعرررقد عليبيرررة صرررنيلة يلسررر يحة ديه كنرررقز يلعمهفرررة لينشررره قيلتقز رررع
يألهدن يلطبمة يألقلى .0221
 -13أسررمد أبقهعررين قأب ر يلسررم د يلررد ق ج ر يلتسررق يلس ر يح قيل،نرردا ويلع،رريم
قيألسس يلميع ة ديه يلحيعد لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -14آس ر ي عحعررد إعرري يألنصرريهر قإبررهيم ميلررد لررقيد إديهة يلعنشررحس يلس ر يح ة ديه
ص،يل لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0220
 -15يلسيعهيئ ع در صيلح إديهة يلجرقدة يلشريعية فر يللطريل ن يإلنتريج قيلمردع
ديه جه ه لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0221
 -13إ يد لبد يل،تيح يلنسقه أسس تسق يلس يحة يلمالج ة عدم ع،يم ع ديه ص،يل
لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -17أ عررن ليرر لعرره اررهيليس فرر سرريقا يلعسررت يا يلررديه يلجيعم ررة يإلسرركنده ة
.0222
 -18بس قن عحعد يلبهيدلر تنع رة ع ريهيس تمطر ط يلعرقيهد يلبشره ة إ ترهيا لينشره
قيلتقز ع عصه .0222
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 -19بشررر ه لبررريس يلمرررال قحع ررررد لبرررد يلنبررر يلطرررريئ تسرررق يلمررردعيس وعرررردم
ديه زمهين لينشه قيلتقز ع يألهدن .0221
يستهيت ج قا  ،تطب ل
 -21تقف ررر عحعرررد لبرررد يلعحسرررن ا ررريس يلجرررقدة قيلل ررريس يلعلررريهن عكتبرررة يلن رررة
يلعصه ة إ تهيا عصه .0222
 -21جيهر د سيه تهجعة عحعد س د لبد يلعتمري قلبرد يلعحسرن لبرد يلعحسرن جرقدة
إديهة يلعقيهد يلبشه ة ديه يلعه خ يلععيكة يلمهب ة يلسمقد ة .0222
 -22جير كيكيندي عبقل قآمهقن إديهة جقدة يلمردعيس فر يل ر يفة قيلسر يحة ققارس
يل،هيغ تهجعة سرهقه لير إبرهيم سرهقه ديه يلعره خ يلععيكرة يلمهب رة يلسرمقد ة
.0221
 -23جي ية حسن حسرن ن ياتصريد يس يلسر يحة عنشرقهيس جيعمرة يإلسركنده ة عصره
.0222
 -24جعي يلد ن عحعد يلعهس يإلديهة يالستهيت ج ة ليعقيهد يلبشه ة ويلعدم لتحل ر
ع زة تنيفس ة لعناعة يللهن يلحيدر قيلمشه ن يلديه يلجيعم ة يإلسكنده ة .0222
 -25حسرررن أحعرررد يلطمرررين يلترررده ب ع ،قعررر قفميل تررر يلشرررهق لينشررره قيلتقز رررع
يألهدن .0220
 -23حع د لبد يلنب يلطيئ قآمهقن يألسس يلميع ة ليتسق يلحد ث وعدم شريع
ديه يل يزقهر لينشه قيلتقز ع يألهدن .0221
 -27حع رررد لبرررد يلنبررر يلطررريئ قبشررر ه لبررريس يلمرررال إديهة لعي ررريس يلمدعرررة ديه
يل يزقهر لينشه قيلتقز ع يألهدن .0229
عؤسسرة يلرقهي
 -28حع د لبد يلنب يلطريئ يلتسرق يلسر يح وعردم يسرتهيت ج
لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -29ميلد لبد يلهح عطه يل ت إديهة يلعقيهد يلبشره ة ديه قيئر لينشره قيلتقز رع
يألهدن يلطبمة يلثين ة .0222
 -31ميلد عليبية يلتسق يل،ندا ديه قيئ لينشه قيلتقز رع يألهدن يلطبمرة يألقلرى
.0200
 -31ميلررد عليبيررة قف ص ر يلحرريب ررب صررنيلة يلس ر يحة ف ر يألهدن ديه قيئ ر لينشرره
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -32دال لبررد يل رريدر ياتصرريد يس صررنيلة يلسر يحة يل،ررتح ليطبيلررة قيلنشرره عصرره
.0222
 -33دال يللي ر قعحعرقد يلب رريت عن ج رة قأسريل ب يلبحررث يلميعر قتحي ر يلب ينرريس
بيستمدي يلبهنيعج يإلحصيئ  spssديه يلحيعد لينشه قيلتقز ع يألهدن .0222
 -34هيق ررررة حسررررن إديهة يلعررررقيهد يلبشرررره ة وهؤ ررررة عسررررتلبي ة يلررررديه يلجيعم ررررة
يإلسكنده ة .0222
 -35هيق ة حسن عدم يستهيت ج لتمط ط قتنع ة يلعرقيهد يلبشره ة يلرديه يلجيعم رة
يإلسكنده ة .0200
 -33زيمه لبد يلهح ليطف تسق يلمدعيس ديه يلهي رة لينشره قيلتقز رع يألهدن
.0200
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 -37زيمرره لبررد يلررهح لرريطف ع،رريم تسررق ل ة حد ثررة ديه يلهي ررة لينشرره قيلتقز ررع
يألهدن .0229
 -38زي د ليد عحعد يألديل يلتنا ع يلعتع زويلطه إلى عناعة يلعستلب يلعناعة
يلمهب ة ليتنع ة يإلديه ة يلليمهة .0222
 -39زك مي يلعسيلد يلتسرق فر يلع ،رق يلشريع ديه زمرهين لينشره قيلتقز رع
يألهدن .0991
 -41زكر مي ر يلعسرريلد تسررق يلمرردعيس قتطب ليتر ديه يلعنرريمج لينشرره قيلتقز ررع
يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -41ز د عن ه سيعين لبقر يالاتصيد يلسر يح ديه يلهي رة لينشره قيلتقز رع يألهدن
يلطبمة يألقلى .0222
 -42ز رررد عن ررره سررريعين لبرررقر عمجررر يلعصرررطيحيس يلسررر يح ة قيل،ندا رررة ديه كنرررقز
يلعمهفة لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -43ز رررد عن ررره سررريعين لبرررقر إديهة يلعرررقيهد يلبشررره ة ديه كنرررقز يلعمهفرررة لينشررره
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0221
 -44سيعح أحعد هفمس لبد يلبيا إديهة يلعقيهد يلبشه ة ف يلعجي يلس يح ودهيسرة
حيلررة ليررى شررهكيس يلس ر يحة ديه يلكتررب يللينقن ررة قديه شررتيس لينشرره قيلبهعج رريس
عصه .0200
 -45سهيب إل يس قآمهقن تسق يلمدعيس يلسر يح ة ديه يلعسر هة لينشره قيلتقز رع
يألهدن يلطبمة يألقلى .0220
 -43سررميد نرريئف يلبهنررقط إديهة يلعررقيهد يلبشرره ة وإديهة يألفررهيد ديه قيئ ر لينشرره
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يلثيلثة .0221
 -47سررميد نرريئف يلبهنررقط إديهة يلعررقيهد يلبشرره ة وإديهة يألفررهيد ديه قيئ ر لينشرره
قيلتقز ع لعين يلطبمة يلثين ة .0222
 -48سررم د شررمبين حيعررد يالتجيمرريس يلحد ثررة إلديهة يلعررقيهد يلبشرره ة بحررث عهجمر
جيعمة يألزمه عصه .0222
 -49سرررررررم د عحعرررررررد يلعصرررررررهر إديهة قتسرررررررق يألنشرررررررطة يلمدع رررررررة ويلع،ررررررريم
قيالستهيت ج يس يلديه يلجيعم ة يإلسكنده ة .0220
 -51سم د س ليعه قلي عحعرد لبرد يلقمريب يل،كره يلعميصره فر يلتنار قيإلديهة
عصه يلجد دة يلليمهة يلطبمة يلثين ة .0992
ديه
 -51سرري عحعررد من،رره قلررالل حسر ن يلسررهيب صررنيلة يل،نرريد وإديهة قع،رريم
جه ه لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0200
 -52سررنين يلعقسررقر إديهة يلعررقيهد يلبشرره ة قتر ث هيس يلمقلعررة لي رري ديه عجرردالقر
لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -53سرررقزين ليرررر حسرررن يلتشرررره ميس يلسررر يح ة قيل،ندا ررررة ديه يلجيعمرررة يلجد رررردة
يإلسكنده ة .0220
 -54شقا نيج جقيد سريقا تنا عر ديه يلحيعرد لينشره قيلتقز رع يألهدن يلطبمرة
يألقلى .0222
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 -55صبهر لبد يلسع ع يلتسق يلسر يح قيل،نردا وأسرس ليع رة قتجريهب لهب رة
عنشقهيس يلعناعة يلمهب ة ليتنع ة يإلديه ة جيعمة يلدق يلمهب ة عصه .0221
 -53صررالح يلررد ن لبررد يلبرريا يالتجيمرريس يلحد ثررة فرر إديهة يلعررقيهد يلبشرره ة ديه
يلجيعمة يلجد دة يإلسكنده ة .0222
 -57صررالح يلررد ن لبررد يلبرريا يلسرريقا يل،مرري ف ر يلعناعرريس ديه يلجيعمررة يلجد ردة
يإلسكنده ة .0220
 -58صررررالح يلررررد ن عحعررررد لبررررد يلبرررريا إديهة يلعررررقيهد يلبشرررره ة يلررررديه يلجيعم ررررة
يإلسكنده ة .0222
 -59لرريد لبررد ع يلمنررزر قحع ررد لبررد يلنبرر يلطرريئ يلتسررق فرر إديهة يل رر يفة
قيلس يحة ديه يل يزقهر يلميع ة لينشه قيلتقز ع يألهدن .0202
 -31ليطف يألمره قسرع ه حعرقدة عحيسربة يلعنشرحس يلسر يح ة ديه يلبهكرة لينشره
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0220
 -31ليعه اند يج يلبحث يلميع قيستمدي عصيده يلعميقعيس يلتلي د رة قيإللكتهقن رة
وأسس أسيل ب ع،يم ع قأدقيت ديه يلعس هة لينشه قيلتقز ع يألهدن .0222
 -32لبررد يلحع ررد عصررط،ى أبررق نرريل أسيس ر يس يإلديهة يل،ندا ررة وعرردم يسررتهيت ج
عطبمة يلن يلليمهة .0992
 -33لبررد يلسررال أبررق احررف قأحعررد عرريمه تنا ر قإديهة يلعنشررحس يلس ر يح ة قيل،ندا ررة
يلعكتب يلمهب يلحد ث عصه يلطبمة يلثين ة .0999
 -34لبررررد يلسررررال أبررررق احررررف أسيسرررر يس يلتنارررر قيإلديهة ديه يلجيعمررررة يلجد رررردة
يإلسكنده ة .2002
 -35لبد يلسال أبق احف يلتسق قج ة ناه عميصهة يلديه يلجيعم رة يإلسركنده ة
.0992
 -33لبد يلمز ز حسن أع ن يستهيت ج يس يلتسرق فر يللرهن يلحريدر قيلمشره ن ديه
ابيل لينشه قيلتقز ع عصه .0222
 -37لبررد يلمز ررز لي ر حسررن يإلديهة يلعتع ررزة ليعررقيهد يلبشرره ة وتع ررز بررال حرردقد
يلعكتبة يلمصه ة لينشه قيلتقز ع عصه يلطبمة يألقلى .0229
 -38لبد يلي،يه حن ،يلسيقا يلتنا عر قإديهة يألفرهيد يلرديه يلجيعم رة يإلسركنده ة
.0992
 -39لبد يلكه ملقب حيفا يإلديهة يل،ندا ة قيلسر يح ة ديه أسريعة لينشره قيلتقز رع
يألهدن يلطبمة يألقلى .0202
 -71لب رررره لط ررررة يلتنع ررررة يلسرررر يح ة ليررررى يلعسررررتق ن يلرررردقل قيلعحيرررر جيعمررررة
يإلسكنده ة عصه .0220
 -71لز حسن لبد يل،تيح علدعة ف يإلحصريل يلقصر ،قيالسرتدالل بيسرتمدي spss
ديه مقيهز يلميع ة لينشه قيلتقز ع يلسمقد ة يلطبمة يألقلى .0222
 -72لصرري حسررن يلسررم در يلتسررق قيلتررهق ج يلس ر يح قيل،نرردا ودهيسررة ليتسررق
يلس ر يح قيل،نرردا ف ر يلرردق يلمهب ررة ديه يلهي ررة لينشرره قيلتقز ررع يألهدن يلطبمررة
يألقلى .0229
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 -73لالل حس ن يلسهيب قآمهقن يلتسق قيلعب ميس يلس يح ة قيل،ندا رة ديه جه ره
لينشه قيلتقز ع يلطبمة يألقلى يألهدن .0200
 -74لررالل كنررة يلعررقيهد يلبشرره ة ف ر يلعطرريل ديه قيئ ر لينشرره قيلتقز ررع يألهدن
يلطبمة يألقلى .0222
 -75ليرررر فررررالح يلزلبرررر يلتسررررق يلسرررر يح قيل،نرررردا وعرررردم صررررنيلة يلسرررر يحة
قيل يفة ديه يلعس هة لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0202
ديه صر،يل
 -73لي فالح يلزلب عبيد قأسيل ب يلتسق وعدم عن ج تطب ل
لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0202
 -77لي ر عحعررد هبيبمررة قبش ر ه لبرريس يلمررال يلتررهق ج قيإللررالن يلتجرريهر وعرردم
عتكيع ديه يل يزقهر لينشه قيلتقز ع يألهدن .0221
 -78لعره جرقيبهة يلعيكريقر يلتسرق يل،نردا ديه يلرقهي لينشره قيلتقز رع يألهدن
يلطبمة يألقلى .0200
 -79لعه جقيبهة يلعيكيقر عبيد يلتسق يلس يح قيل،ندا عؤسسرة يلرقهي لينشره
قيلتقز ع يألهدن .0222
ديه قيئر
 -81لعه قص ،لل ي إديهة يلعقيهد يلبشه ة يلعميصهةوبمد يسرتهيت ج
لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -81لنيب برن ل سرى سريقا يلعسرت يا ولقيعر يلتر ث ه يلن،سر ة د رقين يلعطبقلريس
يلجيعم ة يلجزيئه .0222
 -82غيدة صيلح ياتصريد يس يل،نريد ديه يلقفريل لردن ي يلطبيلرة قيلنشره يإلسركنده ة
يلطبمة يألقلى .0202
 -83فررؤيد يلس ر د يلعي ج ر يلعحيسرربة ف ر يألنشررطة يلس ر يح ة قيل،ندا ررة عؤسس رة شرربيب
يلجيعمة يإلسكنده ة .0992
 -84فرررررررؤيدة لبرررررررد يلعرررررررنم يلبكرررررررهر يلتنع رررررررة يلسررررررر يح ة فررررررر عصررررررره قيلمررررررريل
يلمهب ويالستهيت ج يس يألمديف يألقلق يس ليل يلكتب عصه .0222
 -85فه ررد كقهتررر تسرررق يلمررردعيس ديه كنررقز يلعمهفرررة لينشررره قيلتقز رررع يألهدن
يلطبمة يألقلى .0229
 -83ايسررر نررري ف ليرررقين يلعح ررريقر إديهة يلجرررقدة فررر يلمررردعيس وع،ررريم لعي ررريس
تطب ليس ديه يلشهق لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -87اص ر احطررين مي ،ررة إديهة يلعررقيهد يلبشرره ة ف ر يلعنشررحس يلس ر يح ة قيل،ندا ررة
جيعمة يلبيلريل يلتطب ل رة كي رة يلملبرة اسر يلميرق يل،ندا رة قيلسر يح ة يألهدن يلطبمرة
يلثين ة .0200
 -88كيسرره نصرره يلعنصررقه سرريقا يلعسررت يا وعرردم يإللررالن ديه يلحيعررد لينشرره
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -89كيا عحعقد م ه إديهة يلجقدة قمدعة يلمعالل ديه يلعس هة لينشره قيلتقز رع
يألهدن .0221
 -91لع ريل ح،نررى ألعرري شررهكيس يلسر يحة ققكرريالس يلسرر،ه ديه يلقفرريل لرردن ي يلطبيلررة
قيلنشه يإلسكنده ة يلطبمة يألقلى .0222
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 -91عررر عقن سررري عين يلدهيدكرررة قآمرررهقن إديهة يلجرررقدة يلشررريعية ديه صررر،يل لينشررره
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0220
 -92ع عقن سي عين يلدهيدكة إديهة يلجقدة يلشريعية قمدعرة يلمعرالل ديه صر،يل لينشره
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -93ع عقن سي عين يلدهيدكة قطيه شبي يلجقدة يلشيعية ف يلعناعيس يلحد ثرة ديه
ص،يل لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0220
عطريبع يلرقالل
 -94عيمه لبد يلميل يلس س صنيلة يلس يحة ويألسيس يس قيلعبيد
يلحد ثة عصه .0222
 -95عيمه لبد يلميل يلس س عبيد يلس يحة عطيبع يلقالل يلحد ثة عصه .0220
 -93عيمه لبد يلمز ز تقف صنيلة يلسر يحة ديه زمرهين لينشره قيلتقز رع يألهدن
.0222
 -97عح،ررقا جررقدة يلتحي رر يإلحصرريئ يألسيسرر بيسررتمدي  spssديه قيئرر لينشرره
قيلتقز ع يألهدن .0222
 -98عحعررد يلبيشرري قآمرررهقن عبرريد يلتسرررق يلحد ثررة ديه صررر،يل لينشرره قيلتقز رررع
يألهدن .0222
 -99عحعد يلبني ياتصيد يس يلس يحة قيل،نداة يلديه يلجيعم ة يإلسكنده ة .0229
 -111عحعررد لبررد يل،ترريح يلص ر هف ع رريهيس يلتمط ر ط يلس ر يح ديه يل،كرره يلجرريعم
يإلسكنده ة يلطبمة يألقلى .0221
 -111عحعرررد يلطررريئ إديهة يل،نررريد قيلسررر يحة ديه كنرررقز يلعمهفرررة لينشررره قيلتقز رررع
يألهدن .0222
 -112عحعد أع ن يلس د لي أسس يلتسق عؤسسة يلرقهي لينشره قيلتقز رع يألهدن
.0222
 -113عحعد بن دل يللحطين إديهة يلعقيهد يلبشه ة ونحرق عرن ج يسرتهيت ج عتكيعر
عكتبة يلمب كين يله يض .0221
 -114عحعررد معرر س يلزقكررة صررنيلة يلسرر يحة عررن يلعناررقه يلجيهيفرر ديه يلعمهفررة
يلجيعم ة ليطبع قيلنشه قيلتقز ع يإلسكنده ة يلطبمة يلثيلثة .0222
 -115عحعررد سررم د أنررقه سرريطين إديهة يلعررقيهد يلبشرره ة يلررديه يلجيعم ررة يإلسرركنده ة
.0992
 -113عحعررد صررريلح يلعررؤ ن سررريقا يلعسررت يا ديه يلثليفرررة لينشرره قيلتقز رررع يألهدن
.0991
 -117عحعد صيلح يلعؤ ن عبيد يلتسق ديه يلثليفة لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة
يلهيبمة .0200
ديه قيئر قيلتقز رع
 -118عحعد لب رديس إبرهيم يلتسرق يلسر يح وعردم سريقك
يألهدن يلطبمة يلثيلثة .0222
 -119عحعد فه د يلصحن ٬يلتسق ويلع،يم قيالستهيت ج يس يلرديه يلجيعم رة عصره
.0992
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 -111عحعد ايس يلله قت عبيد يإلديهة ويلناه ريس يلمعي ريس يلقاريئف ديه قيئر
لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يلثين ة .0222
 -111عحعرررد عحعرررقد عصرررط،ى يلتسرررق يالسرررتهيت ج ليمررردعيس ديه يلعنررريمج لينشررره
قيلتقز ع يألهدن .0202
 -112عحعد عن ه حجيب يإللال يلسر يح ديه يل،جره يلجد رد لينشره قيلتقز رع عصره
.0222
 -113عحعرررقد جيسررر يلصرررع دل قبشررر ه لبررريس يلمرررال أسيسررر يس يلتسرررق يلشررريع
قيلعتكيع ديه يلعنيمج لينشه قيلتقز ع يألهدن .0200
 -114عحعررقد جيس ر يلصررع دل قبش ر ه لبرريس يلمررال عبرريد يلتسررق ديه يلعنرريمج
لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0222
 -115عحعررقد جيسر يلصررع دل قهد نررة لثعررين قسررف سرريقا يلعسررت يا ديه يلعنرريمج
لينشه قيلتقز ع يألهدن .0222
 -113عح ي ز تقن يلس يحة قعسرتلب عصره بر ن إعكين ريس يلتنع رة قعمريطه يل رده ديه
يلشهق يلليمهة .0220
 -117عهقين أبقهحعة قآمهقن إديهة يلعنشحس يلسر يح ة ديه يلبهكرة لينشره قيلتقز رع
يألهدن يلطبمة يألقلى .0220
 -118عررهقين لبررد يلعج ررد إبررهيم أسررس يلبحررث يلميعرر إللررديد يلهسرريئ يلجيعم ررة
عؤسسة يلقهي لينشه قيلتقز ع يألهدن .0222
 -119عرهقين عحسرن يلسركه يلمردقين عمتريهيس عرن يالاتصريد يلسر يح ديه عجردالقر
لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0999
 -121عهقين عحسن يلسكه يلمدقين قكيالس قشرهكيس يلسر يحة قيلسر،ه ديه عجردالقر
لينشه قيلتقز ع يألهدن .0992
 -121عهقين عحعد نج ب دقه يلعز ج يلتسرق ل يلسر يح فر تحل ر يلع رزة يلتنيفسر ة
ديه شتيس لينشه قيلتقز ع عصه .0200
 -122عصرررط،ى لبرررد يللررريده دقه يإللرررالن فررر يلتسرررق يلسررر يح ديه قيئررر لينشررره
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0202
 -123عصرررط،ى قسرررف كررريف صرررنيلة يلسررر يحة قيألعرررن يلسررر يح ويألعرررن يلسررر يح -
يلجررهيئ يلسر يح ة -يإلهمرريب -يلمقلعررة ديه عؤسسررة هسررالن سررقه ي يلطبمررة يألقلررى
.0229
 -124عقسررى يليررقزر يلتطررق ه يلتنا ع ر ديه قيئ ر لينشرره قيلتقز ررع يألهدن يلطبمررة
يألقلى .0999
 -125عقسرررى يليرررقزر يلتنع رررة يإلديه رررة ديه قيئررر لينشررره قيلتقز رررع يألهدن يلطبمرررة
يألقلى .2000
 -123ع شرر أهعسررتهقنج يلعهجررع يلكيعرر فرر تلن رريس يإلديهة ويلرردل يألكثرره هقيجرري
لطه يإلديهة يلحد ثة عكتبة جه ه يلسمقد ة يلطبمة يلهيبمة .0222
ديه قيئ ر لينشرره
 -127نرريج عمررال قهيئررف تقف ر أصررق يلتسررق وعرردم تحي ي ر
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يلثيلثة .0222
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 -128نيصرره ديدر لرردقن ياتصرريد يلعؤسسررة ديه يلعحعد رة يلجزيئرره يلطبمررة يلثين ررة
.0992
 -129نمررر يلاررريمه قسرررهيب إل ررريس عبررريد يلسررر يحة ديه يلعسررر هة لينشررره قيلتقز رررع
يألهدن يلطبمة يلثين ة .0221
 -131نم ر يلمبررد ليشررقه قهش ر د نعرره يلمررقدة عبرريد يلتسررق ديه يل رريزقهر لينشرره
قيلتقز ع يألهدن .0220
 -131مين حيعد يل عقه تسق يلمدعيس ديه قيئ لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة
يلثيلثة .0222
 -132مبيس هجيل يلحهب يلتسق يلسر يح فر يلعنشرحس يلسر يح ة ديه أسريعة لينشره
قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0200
 -133م ث حعقد يلشبي قعرهقين عحعرد يلنسرقه إديهة يلعنشرحس يلعميصرهة ديه صر،يل
لينشه قيلتقز ع يألهدن يلطبمة يألقلى .0229
 -134سهى دلبس يلس يحة يلعيتلى يلعصهر لإلبديع قيلتنع ة يلليمهة .2001
 -135قسرررف حجررر يلطررريئ قآمرررهقن إديهة يلعرررقيهد يلبشررره ة وعررردم يسرررتهيت ج
عتكيع ديه يلقهي لينشه قيلتقز ع يألهدن .0222
ثانيا :األطروحات
 -1ميلرررد كرررقيي أمع رررة يلسررر يحة فررر اررر يلتحرررقالس يالاتصررريد ة وحيلرررة يلجزيئررره
أطهقحة دكتقهي غ ه عنشقهة كي ة يلميق يالاتصيد ة جيعمة يلجزيئه .0222
 -2اق ده يلق زة ياتصيد يلس يحة قسب تها ت ي ف يلجزيئه أطهقحة دكتقهي ليرق
ف يلميرق يالاتصريد ة غ ره عنشرقهة كي رة يلميرق يالاتصريد ة قليرق يلتسر ه جيعمرة
يلجزيئه .0202-0229
 -3عحعرررررقد فرررررقزر شرررررمقب يلسررررر يحة قيل،ندارررررة فررررر يلجزيئهودهيسرررررة ا يسررررر ة
 0220/0912أطهقحة دكتقهي غ ه عنشقهة اسر يلميرق يالاتصريد ة كي رة يلميرق
يالاتصيد ة قليق يلتس ه جيعمة يلجزيئه .0221-0222
ثالثا :الدراسات والتقارير
 -1جيعمة يلدق يلمهب ة يلدق يلمهب ة أهاي قعؤشهيس يلمدد يلهيبع .0202
 -2يلد قين يلقطن يلجزيئهر ليس يحة يلدل يلس يح يلجزيئه .0990
 -3يلد قين يلقطن لإلحصيئ يس عجعقلة يإلحصيئ يس يلسرنق ة هار  02يلجزيئره
نشهة .0222
 -4يلررد قين يلررقطن ليسرر يحة يألل رريد يلعحي ررة عررن أجرر تها ررة يلعنتررقب يلسررر يح
يلجزيئه س يحة نشهة إلالع ة ها  03عيهس.0220
 -5يلد قين يلقطن ليس يحة يل ليه طيس ي أكبه عتحف ف يل رقيل يلطير يلجزيئره
.0222
 -3عد ه ة يلس يحة لقال ة بيتنة بيتنة س يحة لهقس يألقهيس دل س يح .
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 -7عد ه ة يلس يحة لقال ة بيتنة دهيسة إلنشيل عنطلة يلتقسع يلس يح تيزقلس.
 -8عد ه ة يلس يحة لقال ة بيتنة دهيسة إلنشيل عنطلة يلتقسع يلس يح ت عليد.
 -9عد ه ة يلس يحة لقال ة بيتنة دهيسة إلنشيل عنطلة يلتقسع يلس يح أه س.
 -11عد ه ة يلس يحة لقال ة بيتنة دهيسة إلنشيل عنطلة يلتقسع يلس يح يلعحع .
 -11عكتب يلدهيسريس يالاتصريد ة قيلتلن رة لقال رة بيتنرة دهيسرة إلنشريل عنريط يلتقسرع
يلس يح بقال ة بيتنة.
 -12قزيهة يلس يحة قيلصنيليس يلتلي د ة يلس يحة ليع ليح،ريا ليرى يلترهيث يلثلريف
يلجزيئه  02/02أكتقبه .0999
قفحررر يلسررر يحة يلجزيئه رررة
 -13قزيهة ت ئرررة يإلايررر يلب ئرررة قيلسررر يحة تشرررم
ليت ئة يلس يح ة يلكتيب  0يلجزيئه جين.0222 ،
يلعمطط يلتقج
رابعا :اجملالت
 -1باللطرة عبريها قكرقيي ميلرد سررق يلمردعيس يلسر يح ة عجيرة يلميرق يالاتصرريد ة
قليق يلتس ه يلجزيئه يلمدد يلهيبع .0222
 -2سرريل حع ررد سرريل سرريقا يلسرريئح قدقه ف ر تحد ررد يلررنعط يلس ر يح عجيررة يلميررق
يالاتصيد ة قيإلديه ة يلمهي يلمدد .0221 22
 -3لبرررد يلبيسرررط قفررري يلتنع رررة يلسررر يح ة يلعسرررتديعة بررر ن يالسرررتهيت ج ة قيلتحرررد يس
يلعميصهة عجية حلق حيقين عصه يلمدد .0222 00
تطب ليس إديهة يلجقدة يلشيعية فر يلعناعريس يلمدع رة عجيرة
 -4عحعد تقف عي
يلعناعة يلمهب ة ليتنع ة يإلديه ة يلمدد  358عصه .0220
خامسا :املاواع اإللكوروني
يلس يح يلمهبر

 -1جيعمة يلدق يلمهب ة يلعجيس يلقزيهر يلمهب ليس يحة يلدل
www. Patdq.com/6.html
عنيخ قحقيفز يالستثعيه ف يلدق يلمهب ة.

 -2يلعؤسسة يلميعة ليتده ب يلتلن قيلع ن ألعي يلقكيالس يلس يح ة يإلديهة
يلميعة لتصع قتطق ه يلعنيمج يلععيكة يلمهب ة يلسمقد ة .0222
www.aliahmedali.com/pdf/library/151:pdf

 -3يلعؤسسة يلميعة ليتده ب يلتلن قيلع ن نا قلقيئح س يح ة يإلديهة يلميعة
لتصع قتطق ه يلعنيمج يلععيكة يلمهب ة يلسمقد ة .0222
www.aliahmedali.com/pdf/library/284:pdf

 -4يلعؤسسة يلميعة ليتمي يل،ن قيلتده ب يلع ن تسق
لتصع قتطق ه يلعنيمج يلععيكة يلمهب ة يلسمقد ة .0202

س يح

يإلديهة يلميعة

www.aliahmedali.com/pdf/library/282:pdf
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 -5عحعرد أحعررد إسررعيل إديهة يلعررقيهد يلبشرره ة ويلعؤشررهيس قيلعمرريدالس يله ي ر ة
يلشرررريئمة يلجررررزل يألق يلعنترررردى يلمهبرررر إلديهة يلعررررقيهد يلبشرررره ة .0202
www.hrdiscussion.com

 -3عحعرد أحعرد إسرعيل ا ريس قعهيابرة يلي رريب قتلرد ه تكيل ،ر ولعري ي ن رت بدهيسررة
غ ريب يلعرقا ،ن يلجرزل يألق يلعنتردى يلمهبر إلديهة يلعرقيهد يلبشره ة .0202
www.hrdiscussion.com

سادسا :اجلرائد الرمسي
 -1يلجه دة يلهسع ة ليجع قه ة يلجزيئه ة يلمدد .0999 02
 -2يلجه دة يلهسع ة ليجع قه ة يلجزيئه ة يلمدد .0202 22
 -3يلجه دة يلهسع ة ليجع قه ة يلجزيئه ة يلمدد .0222 00
سابعا :امللتقيات
 -1لبد يلح بن ت،يس عستلب يلس يحة يلجزيئه ة قسب تها ت ي عع يإلشيهة لعشيه ع
يلتنع ة يلعمتعدة عيتلى قطن حق قياع قآفي تنع ة يلس يحة يلجزيئه ة يلعهكز
يلجيعم بيلبق هة أ ي  00-02عيهس .0202
ثامنا :اهليئات اإلداري
 -1عد ه ة يألشيي يلمعقع ة لقال ة بيتنة.
 -2عد ه ة يلثليفة لقال ة بيتنة.
 -3عد ه ة يلس يحة لقال ة بيتنة.
 -4عد ه ة يلنل لقال ة بيتنة.
 -5قزيهة يلس يحة قيلصنيليس يلتلي د ة.
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 توزيع الليالي السياحية وفقا ملعيار اجلنسية ومعيار اإلقامة وحسب درجة:10 ملحق رقم
1100 تصنيف الفنادق لسنة
Nationalités

5*

4*

3*

2*

1*

N.C

TOTAL

Afrique

14 121

8 595

16 901

13 718

6 601

82 752

142 688

Maroc

2 855

1 002

2 665

1 643

1 593

6 712

16 470

Libye

508

1 284

1 681

1 485

658

5 701

11 317

Tunisie

3 121

2 921

6 431

5 037

2 816

20 905

41 231

Egypte

3 017

1 514

3 076

1 391

630

25 303

34 931

Soudan

16

61

96

89

26

662

950

Mali

22

324

502

2 743

483

14 054

18 128

Mauritanie

11

297

290

101

63

1 048

1 810

Niger

6

47

172

55

57

1 777

2 114

Cameroun

1

40

137

847

24

504

1 553

Congo

10

30

29

18

18

269

374

Kenya

0

11

17

0

0

195

223

Nigéria

0

31

55

40

17

769

912

Sénégal

145

234

196

7

4

266

852

Autres pays

4 409

799

1 554

262

212

4 587

11 823

Asie

9 645

11 275

25 710

7 667

6 544

41 335

102 176

Arabie
saoudite

235

732

93

32

80

669

1 841

Irak

90

201

52

60

9

266

678

Jordanie

518

185

288

137

55

769

1 952

1 421

356

436

163

43

1 285

3 704

7

374

180

228

91

786

1 666

Syrie

236

428

16 440

4 305

3 177

20 040

44 626

Chine

764

1 226

2 458

1 335

1 943

6 001

13 727

Corée

266

229

170

216

24

1 204

2 109

Japon

1 234

3 465

1 907

208

15

4 593

11 422

Philippines

100

1 728

142

100

56

825

2 951

Autres pays

4 774

2 351

3 544

883

1 051

4 897

17 500

Amérique

4 688

1 313

3 687

989

129

3 658

14 464

Canada

1 808

682

1 806

190

7

1 184

5 677

U.S.A.

2 502

346

803

718

21

924

5 314

Argentine

109

17

147

8

1

146

428

Brésil

88

63

134

10

3

259

557

Autres pays

181

205

797

63

97

1 145

2 488

Europe

103 218

43 118

66 341

15 567

9 042

115 625

352 911

Norvège

0

22

45

14

5

26

112

Liban
Palestine
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Bulgarie

10

120

70

0

1

450

651

Hongrie

16

51

91

10

1

248

417

Pologne

207

295

653

32

8

392

1 587

Roumanie

475

602

276

13

177

808

2 351

Russie

777

329

451

22

3

4 512

6 094

Allemagne

4 613

2 113

1 979

589

164

3 037

12 495

Autriche

2 011

269

306

178

6

721

3 491

Belgique

1 343

1 007

1 135

273

213

2 343

6 314

484

148

201

82

10

572

1 497

Espagne

5 884

2 476

5 714

656

246

14 894

29 870

France

38 130

24 739

24 585

6 164

3 304

36 448

133 370

Gde Bretagne

2 605

838

1 127

106

76

1 398

6 150

208

282

358

88

76

746

1 758

Italie

11 196

3 922

8 211

3 675

2 428

10 109

39 541

Suède

1 079

406

247

210

0

1 282

3 224

Suisse

883

497

687

244

42

1 707

4 060

Turquie

17 442

1 715

2 419

1 394

911

8 655

32 536

Autres pays

15 855

3 287

17 786

1 817

1 371

27 277

67 393

Océanie

29

70

611

2

14

219

945

Australie

29

56

496

2

14

157

754

Nouvelle Zélande

0

14

115

0

0

62

191

Algériens nonrésidents

8 975

33 827

8 666

131

3 893

176 691

232 183

Total des nonrésidents

140 676

98 198

121 916

38 074

26 223

420 280

845 367

Etrangers
résidents

1 515

1 538

2 838

1 804

1 360

39 623

48 678

Algériens
résidents

70 754

362 309

992 729

564 330

337 609

3 107 696

5 435 427

Total des
résidents

72 269

363 847

995 567

566 134

338 969

3 147 319

5 484 105

TOTAL

212 945

462 045

1 117 483

604 208

365 192

3 567 599

6 329 472

Danemark

Hollande

. وزارة السياحة والصناعات التقليدية:المصدر
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ملحق رقم  :20االستبيان
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة احلاج خلضر -باتنة-
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
قسم علوم التسيري
استمارة موجهة ملسريي وموظفي الوكالة
حتية طيبة ،وبعد:

صممت هذه االستمارة ملعرفة ما مدى مساهمة املوارد البشرية يف صناعة السياحة يف
اجلزائر من خالل دراسة ميدانية بالوكاالت السياحية لوالية باتنة ،والرجاء من سيادتكم
التعاون معنا واإلجابة بكل موضوعية عن األسئلة املدونة بها بوضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة
املناسبة.
ونضمن لكم السرية التامة وعدم استعمال هذه املعلومات إال لغرض البحث العلمي.
ولكم منا جزيل الشكر على تعاونكم معنا.

2016/2015
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إسم الوكالة السياحية:
القسم األول :البيانات الشخصية للمستجوب
أنثى ....

اجلنس :ذكر ....
السن :أقل من  03سنة  03-03 ....سنة ....
التحصيل العلمي :أقل من جامعي ...
التخصص العلمي :سياحة ....
....

لغات ....

أكرب من  03سنة ....
جامعي ...

دراسات عليا  ....أخرى (حدد) ....
إدارة ومالية  ....أخرى (حدد)

حاسوب ....

اخلربة املهنية يف اجملال 5- 1 :سنوات  13-6 ....سنوات  ....أكثر من  13سنوات ....
املنصب:

موظف ....

مسري ....

القسم الثاني :العبارات املتعلقة مبوضوع البحث (دور املوارد البشرية يف صناعة السياحة)
اجلزء األول :تطبيقات املوارد البشرية
احلصول على املوارد البشرية
العبارة
الرقم
21
20
20
20

تسعععى الوكالععة إا احلصععول علععى املعلومععات عععن املععوارد
البشرية املتوقع خترجها من اجلامعات واملعاهد واملدارس.
تتسم عروض التوظيف الع تصعممها الوكالعة للمر عح
بالوضوح والتفصيل.
املقابالت واالختبعارات الع يريهعا الوكالعة معع املر عح
للعمل فعالة يف اختيار أفضلهم.
أهععم معععايري اختيععار وتعععي املععوارد البشععرية بالوكالععة
هي(التعليم واخلربة).

تدريب املوارد البشرية
الرقم
20
20
20

20
20

دائما

غالبا

أحيانا

نادرا

إطالقا

دائما

العبارة

تدرك الوكالة أهمية التدريب لتحس أداء املوظف يف ظل
املتغريات الوظيفية السريعة.
يتيح التعدريب للمعوظف فرصعة الققيعة للوظعائف األعلعى
بالوكالة.
تهدف الوكالعة معن وراء العمليعة التدريبيعة إا اكتسعاب
املعععوظف املهعععارات والقعععدرات العاليعععة املتعلقعععة دمعععة
املستهلك السياحي .
هناك توافعق بع سياسعة التعدريب واملتطلبعات اجلديعدة يف
جمال السياحة.
تسععاهم الععربامت التدريبيععة يف رفععع مسععتوى مهععارات وأداء
املوظف وزيادة معارفهم وتطويرها.
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غالبا

أحيانا

نادرا

إطالقا

تركز معظم الربامت التدريبيعة علعى كيفيعة أداء اخلدمعة
12
السياحية باالستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات.
يؤدي التدريب إا حتس اخلدمات املقدمة بالوكالة.
11
تراعععي الععربامت التدريبيععة املطبقععة متطلبععات املععوظف يف
10
خمتلف املستويات وذلك بأساليب علمية.
 10يععتم تقيععيم الععربامت التدريبيععة لقيععاس مععدى جناحهااا يف
حتقيق أهدافها.
 10للتدريب مساهمة فعالة يف صناعة السياحة.
حتفيز وصيانة املوارد البشرية
الرقم
دائما
العبارة
 10يتسععم نظععام احلععوافز بالعالنيععة والوضععوح يف كععل بنععوده
و روطه.
 10حيصل املوظفون على احلوافز يف الوقت املناسب.
 10تععوفر الوكالععة فععررت الققيععة للمععوظف بنععاء علععى األداء
املتميز.
تطبععق الوكالععة سياسععات جيععدة للتحفيععز املععادي واملعنععوي
10
لإلبقاء علعى املعوظف األكفعاء وتغعري ذوي االختصاصعات
اهلامة املطلوبة على االلتحاق بها.
تقوم الوكالة بدعم املوظف واالعقاف جبهعودهم يف القيعام
10
بوظائفهم.
يعتمعد حتديعد املرتعب علعى مسعتوى املهعارة ودرجعة العتعلم
02
وحجم املسؤولية.
تهععتم الوكالععة بظععروف العمععل وأوقاتععه والنقععل والتععأم
01
االجتماعي.
 00يتم تقييم أداء املوظف يف إطار مععايري دعددة مسعبقا مبعا
يضمن موضوعية التقييم.
تتناسب األجور مع مستويات األجعور بالوكعاالت السعياحية
00
األخرى.
 00يعتععرب املععورد البشععري طععرف أساسععي يف صععناعة السععياحة
بالوكالة.
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غالبا

أحيانا

نادرا

إطالقا

اجلزء الثاني :صناعة السياحة
مدى متيز ووضوح اخلدمة السياحية
دائما
العبارة
الرقم
 25تتميز الوكالة بتوفر املهارات واخلربات الالزمة لتقديم
اخلدمات.
 26تتميز الوكالة بالسرعة يف تقديم اخلدمة املطلوبة.
 27تقوم الوكالة بتقعديم اخلعدمات الع تعالءم احلاجعات
املطلوبة بأعلى جودة.
 28تعتمد الوكالة على مجيع التقنيات والوسائل احلديثة
لتقديم خدماتها على أحسن وجه.
 29لدى الوكالة كفاءات تعمل علعى التحسع والتطعوير
املستمرين للخدمات.
 30تهتم الوكالة بتوفري البيانات واملعلومات الكافية عن
اخلدمات اجلديدة ال تنوي الوكالة القويت هلا.
 31تهتم الوكالة باالستفسارات والشعكاوي املقدمعة معن
طرف املستهلك السياحي والرد عليها.
 32تهتم الوكالة مبعرفة كل التغريات احلادثة يف اجملال
السياحي.
 33تتميز أسععار اخلعدمات السعياحية املقدمعة بالوكالعة
بأنها واضحة ومناسبة.
 34تتميز الوكالة بثقافة تقديم اخلدمة.
ارتفاع مستوى وأسلوب اخلدمة السياحية
دائما
العبارة
الرقم
35
36
37
38

39
40
41
42
43

تقوم الوكالة بتقديم اخلعدمات بدقعة عاليعة وخاليعة معن
األخطاء.
تراعععي الوكالععة خمتلععف االحتياجععات املطلوبععة مععن طععرف
املستهلك السياحي .
تضع الوكالعة مصعاا املسعتهلك السعياحي يف مقدمعة
اهتمامات املوظف .
متتلعك الوكالععة معرفععة عميقععة و ععاملة بأهميععة تقععديم
اخلدمعععة وحسعععن التعامعععل لضعععمان والء مسعععتهلكيها
السياحي .
يتم تقديم اخلدمات يف املواعيد احملددة.
تعطي الوكالة عناية خاصة لكل مستهلك سياحي.
تهتم الوكالة بتقييم األداء لرفع مستوى اخلدمات املقدمة.
يساهم موظف الوكالة يف صناعة السياحة إضافة إا املهام
املكلف بها.
تقدم الوكالة عالوات يف حالة مساهمة املوظف يف صعناعة
السياحة.
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غالبا

أحيانا

نادرا

إطالقا

غالبا

أحيانا

نادرا

إطالقا

:ملخص
حاولت هذه الدراسة إبراز العالقة بين الويوارد البييرنة وعي الة السيناحة واليدور
.الذي تلعبه الووارد البيرنة في تطونر الخدوات السناحنة
 فقد تم إسقاط هيذه العالقية وهيذا اليدور لليك الوايايت السيناحنة بوينية،أوا تطبنقنا
.بات ة و خالل التطرق ألهم تطبنقات الووارد البييرنة التيي تسياهم فيي عي الة السيناحة
 وقيد.وقد تم إلداد ايستبنا لتحقنق هذا الغرض واستخدام األسيالن اححعياةنة الوالةوية
- توعلت الدراسة إلك أ ه اك لالقة ارتباطنة ذات ديلة إحعاةنة بين لولنتيي دتيدرن
 أوا بال سبة لعولنة الحعيول لليك،تحفنز وعنا ة الووارد البيرنة) وبن ع الة السناحة
الوييوارد البيييرنة فلنسييت ه يياك لالقيية ارتباطنيية ذات ديليية إحعيياةنة بن ييا وبيين عي الة
 وفي ضوء ال تاةج التي توعلت ل ا الدراسية تيم تقيدنم وعوولية وي ايقتراحيات.السناحة
.حس احواا ات الوتاحة
 الحعييول، الواييايت السييناحنة، ع ي الة السييناحة،الكلم ا الالمفت حي ا الوييوارد البيييرنة
. تحفنز وعنا ة الووارد البيرنة، تدرن الووارد البيرنة،للك الووارد البيرنة
Résumé:
Cette étude a tenté de montrer la relation entre les ressources humaines
et l’industrie du tourisme et le rôle joué par les ressources humaines dans la
promotion des services touristiques.
Empiriquement, cette relation et ce rôle ont été testés sur les agences
touristiques de la wilaya de Batna, à travers l’identification des pratiques des
ressources humaines qui contribuent à l’industrie du tourisme. Pour cela, un
questionnaire a été élaboré et les méthodes statistiques appropriées ont été
utilisées.
L’étude à révélé qu’il existe une corrélation statistiquement significative
entre les deux applications (la formation, la motivation et le maintien des
ressources humaines) et l’industrie du tourisme. En ce qui concerne
l’obtention des ressources humaines il n’ya aucune corrélation statistiquement
significative entre cette application et l’industrie du tourisme. L’étude a
présenté une série de suggestions selon les capacités disponibles.
Les mots clés: les ressources humaines, l’industrie du tourisme, les agences
touristiques, l’obtention des ressources humaines, la formation des ressources
humaines, la motivation et le maintien des ressources humaines.

